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பகவான்	 இராமகி ஷ்ண	 பரமஹம்சர்	 தம்	 அன்பர்க க் 	 வழங்கிய
அறி ைரகளின்	இைடயிைடேய	 சி கைதகைளச்	 ெசால்லியி க்கிறார்.	இச்	 சி
கைதகைளத்	தனியாகத்	ெதா த் ப்	பல	ெமாழிகளிேல	ெவளியிட் க்கிறார்கள்.
இக்கைதகைளப்	 ப க் ம்ேபா 	 பகவான்	 அவர்கள்,	 தம்	 அன்பர்க க் 	 இைற



ெநறிைய	 எவ்வள 	 எளிைமயாக ம்	அழகாக ம்	 விளங்க	ைவத்தி க்கிறார்கள்
என் 	அறிய கிற .

கட ள்	அ ைளப்	 ெபற	 வி ம் ேவார்	 டபக்தி	 வழியினின் ம்	 நீங்க	 ேவண் ம்
என்ப ம்,	 அற் தங்கைள	 நம்பி	 அவற்றின்	 பின்ேன	 ஓடக்	 டாெதன்ப ம்,
மதமாற்றங்கள்	 ேதைவயற்றைவ	 என்ப ம்,	 உ தியான	 அன் ம்,
எளியெதா ைக ேம	 ேபா ெமன்ப ம்	 பகவானின்	 க த் க்களாக	 இ ப்பைத
இக்கைதகளில்	காண்கிேறாம்.

அ ள்	 ெநறியாக ம்,	 அறெநறியாக ம்,	 அறி ெநறியாக ம்	 விளங் ம்	 க த்
நிைறந்த	இக்கைதகைள,	எளியநைடயில்,	சின்னஞ்சி 	ெசாற்ெறாடர்களில்,	 ைவ
ட் 	எ தியி க்கிறார்	தி 	நாரா	நாச்சியப்பன்.

பிஞ் 	 உள்ளங்க க்ேகற்ற	 ெகாஞ் 	 தமிழ்	 நைடயில்	இயன் ள்ள	இச்	 சி கைத
ைலத்	 தம்	 பிள்ைளக க் 	 வாங்கிக்	 ெகா ப்பதன்	 லம்	 ெபற்ேறார்கள்

தம்மக்கைள	அறி ச்	ெசல்வங்களாக	வளர்த்திடலாம்.

அன்ைன	நாகம்ைம	பதிப்பகத்தார்
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இரண் 	 மனிதர்கள்	 ஒ 	 பனந்ேதாப் 	 வழியாகப்	 ேபாய்க்	 ெகாண் ந்தார்கள்.
ேபசிக்	 ெகாண்ேட	 ேபாய்க்	 ெகாண் க் ம்	 ேபா ,	 ஒ 	 மனிதன்	 அங் நின்ற
பைன	மரத்தின்	ேமல்	ஒ 	பச்ேசாந்தி	இ ப்பைதக்	கவனித்தான்.

“அேதா,	அந்தப்	 பைன	 மரத்தில்	ஓர்	ஓந்தியி க்கிற .	 பார்	 நல்ல	 சிவப் 	 நிறம்.”
என்றான்.

இரண்டாவ 	 மனிதன்	 “எந்தப்	 பைன	 மரம்	 எந்தப்	 பைனமரம்?”	 என் 	 ேகட் க்
கைடசியாக	 அவன்	 ட் க்	 காட் ய	 மரத்ைதப்	 பார்த்தான்.	 அதில்	 இ ந்த
ஓந்திைய ம்	பார்த்தான்.

’பைனமரம்	 இ க்கிற .	 அதில்	 ஓந்தி ம்	 இ க்கிற .	 ஆனால்	 அதன்	 நிறம்
சிவப்பல்ல;	நீலநிறம்”	என் 	ெசான்னான்	இரண்டாவ 	மனிதன்.

“சிவப் க் ம்	 நீலத் க் ம்	 ேவற் ைம	 ெதரியாமல்	 உள கிறாேன	இவன்”	 என்
நிைனத் க்	ெகாண்டான்	 தல்	மனிதன்.

“அேட	அ 	சிவப் 	நிறமடா,	சிவப் 	நிறம்!”	என்றான்.

“இல்ைல	யில்ைல	அ 	நீலநிறம்தான்”	என்றான்	இரண்டாவ 	ஆள்,

“சிவப் 	சிவப் த்	தான்”	என் 	கத்தினான்	 தல்	மனிதன்.

“இல்ைல	நீலம்,	நீலேமதான்!”	என் 	 ச்சலிட்டான்	இரண்டாவ 	ஆள்.

இப்ப 	இவர்கள்	சண்ைடயிட் க்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	அந்த	வழியாக	ேவெறா
மனிதன்	வந்தான்.

இரண் 	மனிதர்க ம்	அഖைன	அ கில்	அைழத்தார்கள்.

“ஐயா,	 ஓந்தி	 சிவப் 	 நிறம்	 தாேன!”	 என் 	 ேகட்டான்	 தல்	 ஆள்.	 “ஆமாம்”
என்றான்	 	 ஆள்.	 “என்ைனயா	 இப்ப ச்	 ெசால்கிறீர்?	 நன்றாகப்	 பார்த் ச்
ெசால் ம்	ஓந்தி	நீல	நிறம்	தாேன?”	என் 	ேகட்டான்	இரண்டாமவன்.

“ஆமாம்”	நீலநிறம்	தான்	என்றான்	 	ஆள்.



“என்ைனயா,	 நான்	 ேகட்டா ம்	 ஆமாம்	 ேபா கிறீர்?	 அவன்	 ேகட்டா ம்	 ஆமாம்
என்கிறீர்?	உமக்ெகனன	ைபத்தியமா?”	என் 	ேகட்டான்	 தல்வன்.

“ைபத்தியம்	 எனக்கல்ல;	 உங்க க் த்	 தான்.	 ஓந்தி	 ேநரத் க் 	 ேநரம்	 நிறம்
மாற்றிக்	 ெகாள் ம்.	 நீர்	 பார்த்த	 ேபா 	 சிவப்பா	 யி ந்த .	அவர்	 பார்த்த	 ேபா
நீலமாகி	விட்ட .	இன்ெனா 	 ைற	 பார்த்தால்	 பச்ைசயாக ம்	காட்சியளிக் ம்”
என்றான்	அந்தப் மனிதன்.

இ வ ம்	 ெதளி 	 ெபற்றார்கள்.	 கட ம்	 இப்ப த்தான்.	 பிள்ைளயாராக
இ ப்பவ ம்	 கட ள்தான்;	 ெப மாளாக	 இ ப்பவ ம்	 கட ள்தான்.	 இந்த
உண்ைமைய	அறியாமல்	மதச்சண்ைட	ேபா பவர்கள்	ைபத்தியக்காரர்கள்.
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ஒ 	மனிதன்	பணம்	ேதைவப்பட்ட	ேபாெதல்லாம்	கடன்	வாங்கிக்	ெகாண் ந்தான்.
கடைன	அைடக் ம்	வைகயில்	அவன்	ெதாழிைல	வளர்க்கவில்ைல.	ேதைவப்ப ம்
ேபாெதல்னாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	கடன்	வாங்கிக்	ெகாண்ேடயி ந்தான்.	இதனால்
கடன்	 அதிகமாகிவிட்ட .	 கடன்	 ெகா த்தவர்கள்	 பலர்.	 அவர்கள்	 அ க்க
அவைனத்	ெதாந்தர 	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

கடைனேயா	 அவனால்	 தி ப்பிக்	 ெகா க்க	 யா .	 ஆனால்	 கடன்
ெகா த்தவர்கள்	ெதால்ைலேயா	நா க் 	நாள்	அதிகமாகிக்	ெகாண் 	வந்த .
இதிலி ந் 	எப்ப த்	தப் வ 	என் 	அந்த	மனிதன்	ேயாசைன	ெசய்தான்.	அவன்
ஒ 	 வழிையக்	 கண் 	 பி த்தான்.	 ைபத்தியம்	 பி த்தவன்	 ேபால்	 பாசாங்
ெசய்தான்.	 உறவினர்கள்	 அவ ைடய	 ைபத்தியத்ைதத்	 ெதளிவிப்பதற்காக,
ைவத்தியர்கைளக்	 ட் வந் 	 காண்பித்தார்கள்.	 ைவத்தியர்கள்	 வந் 	 பார்த்
ம ந் 	ெகா த் ப்	ேபானார்கள்.

ம ந் 	 ெகா க்கக்	 ெகா க்க	 அவ ைடய	 பாசாங் ம்	 அதிகரித்த .	 அந்த
ைவத்தியர்	 சரியில்ைல,	 இந்த	 ைவத்தியர்	 சரியில்ைல	 என் 	 உறவினர்கள்	 ேவ
ேவ 	ைவத்தியர்கைளக்	 ட் க்	ெகாண் 	வந் 	காண்பித்தார்கள்.

கைடசியாக	 ஒ 	 ைவத்தியர்	 வந்தார்.	 அவர்	 அ பவம்	 நிைறந்தவர்.	 சிறந்த
அறிவாளி.	அவர்	அவன்	ைகையப்	 பி த் ப்	 பார்த்தார்.	 நாக்ைக	 நீட்டச்	ெசால்லிப்
பார்த்தார்.	அவ ைடய	 ெசயல்கைளக்	 ர்ந் 	 கவனித்தார்.	 இ 	 உண்ைமயான
ைபத்தியம்	அல்ல	என் 	ெதரிந் 	ெகாண்டார்.

ைபத்தியக்காரைனத்	தனியாக	அைழத் ச்	ெசன்றார்.

“அேட!	 நீ	 ெசய்வ 	 சரியல்ல.	 நீண்டநாள்	 இப்ப ேய	 பாசாங் 	 ெசய்
ெகாண் ந்தாயானால்,	 உனக் 	 உண்ைமயாகேவ	 ைபத்தியம்	 பி த் வி ம்.
இப்ெபா ேத	 உன்னிடம்	 சில	 ைபத்தியக்	 றிகள்	 ெதன்ப கின்றன.
எச்சரிக்ைகயாயி ”	என் 	 றினார்.

இைதக்	 ேகட்ட	 அந்த	 மனிதன்	 பயந் 	 ேபானான்.	 அன் 	 தல்
ைபத்தியக்காரைனப்	ேபால்	பாசாங் 	ெசய்வைத	நி த்திவிட்டான்.

இைடவிடா 	 நீ	 எப்ப 	 யி ப்பதாகக்	 காட் க்	 ெகாள்கிறாேயா,	 அப்ப ேய
ஆகிவி வாய்.	ஆகேவ,	நல்லவனாக	இ ப்பதாகக்	ெகாள்வாயானால்,	நீ	நல்லவேன



ஆகிவிட	 ம்.
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ஓர்	ஊரில்	 ஒ 	 பணக்காரன்	இ ந்தான்.	 ஒ 	 ைற	அவன்	 ெவளி	 நா 	 ேபாக
ேவண் யி ந்த .	அதனால்,	அவன்	தன்	கணக்கப்	பிள்ைளயின்	ெபா ப்பில்	தன்
ெசாத் க்கைள	ஒப்பைடத்தான்.	தான்	தி ம்பி	வ ம்வைர	தன்	ெசாத் க்கைளப்
பா காத் 	வ ம்ப 	ஆைணயிட்டான்.	பிற ,	அவன்	ெவளி	நாட் க் ப்	 றப்பட் ப்
ேபாய்	விட்டான்.

பணக்காரன்	 ெவளி	 நா 	 ெசன்ற	 பிற ,	 கணக்கப்	 பிள்ைளயின்	 அதிகாரம்
அள க் 	 மிஞ்சிய ,	 அவன்	 எல்லாச்ெசாத் க்கைள ம்	 தன் ைடயதாகேவ
பாவித் க்	 ெகாண்டான்.	 மி ந்த	 அதிகாரம்	 ெச த்தி	 வந்தான்,	 அவ ைடய
அள க் 	 மீறிய	 அதிகாரத்ைதக்	 கண் 	 “இ என்ன,	 இைவ	 ெயல்லாம்
உன் ைடய	ெசாத் க்கள்	தானா!”	என் 	யாேர ம்	ேகட்டால்,	“ஆம்.	என் ைடய
ெசாத் க்கள்	தான்!”	என் 	கர்வத்ேதா 	பதிலளிப்பான்.	 “இந்தத்	ேதாட்டம்	 வீ
எல்லாம்	 என் ைடயைவதான்!	 என்	 வி ப்பப்ப தான்	 ெசய்ேவன்”	 என் 	 றி
வந்தான்.

நா க் 	நாள்	கணக்கப்	பிள்ைளயின்	ஆணவ ம்,	அதிகாரப்	ேபாக் ம்	வளர்ந்
வந்தன.

அந்தப்	 பணக்கார ைடய	 ேதாட்டத்தில்	ஒ 	 ளம்	இ ந்த .	அந்தக்	 ளத்தில்
நிைறய	 மீன்கள்	 இ ந்தன.	 அந்த	 மீன்கைள	 யா ம்	 பி க்கக்	 டாெதன்ப
பணக்காரனின்	கட்டைள.

பிற	உயிர்கைளக்	ெகால்லக்	 டா 	என்ப 	பணக்காரனின்	ெகாள்ைக.	அதனால்
அவன்	தன்	ேதாட்டத் க்	 ளத்தில்	இ ந்த	மீன்கைளப்	ேபணி	வளர்த் 	வந்தான்.
பணக்காரன்	ஊரில்	இ ந்த	வைரயில்	யா ம்	அந்தக்	 ளத்தில்	மீன்	பி ப்பதில்ைல.
அவன்	 ெவளி	 நா 	 ெசன்ற	 பிற 	 ட	 யா ம்	 அந்தக்	 ளத்தில்	 மீன்	 பி க்க
வ வதில்ைல.	 ஆனால்	 ஆணவம்	 மி ந்த	 அந்தக்	 கணக்கப்பிள்ைள
பணக்காரனின்	 கட்டைளைய	 மதிக்கவில்ைல.	 அவேன	 அந்தக்	 ளத்தில்
மீன்பி க்கத்	ெதாடங்கினான்.

ஒ நாள்	கணக்கப்பிள்ைள	மீன்	பி த் க்	ெகாண் ந்த	ேபா ,	ெவளிநாட் க் ச்
ெசன்றி ந்த	பணக்காரன்	தி ம்பி	வந் 	விட்டான்.	ேதாட்டத்தின்	பக்கமாக	நடந்
ெசன்ற	பணக்காரன்	 ளத்தின்	அ கில்	வந்தான்.	அங் க்	கணக்கப்பிள்ைள	மீன்



பி த் க்	ெகாண் ப்பைத	ேநரில்	பார்த் 	விட்டான்.

அவ க் 	வந்த	ேகாபத் க் 	அளேவயில்ைல.

தன்	 ெசாத் க்கைள	 ெயல்லாம்	 பா காத் 	வ ம்ப 	ஒப்பைடத்தி க்க,	அந்தக்
கணக்கப்பிள்ைள	 கட்டைளைய	 மீறி	 மீன்	 பி த் க்	 ெகாண் ந்த 	 அவ க்
எரிச்சைலக்	 ெகா த்த .	 நம்பிக்ைகக் ப்	 பாத்திரமற்ற	 அந்தக்
கணக்கப்பிள்ைளைய	அவன்	அப்ெபா ேத	வீட்ைட	விட் த்	 ரத்திவிட்டான்.

கணக்கப்பிள்ைள,	 யா க் ம்	 ெதரியாமல்	 ேசர்த் 	 ைவத்தி ந்த	 பணத்ைத
ெயல்லாம்	 பணக்காரன்	 பறி தல்	 ெசய் 	 விட்டான்.	 கணக்கப்பிள்ைளக் ச்
ெசாந்தமான	சில	ெசப் த்	தவைலகள்	இ ந்தன.	அவற்ைற	ஓர்	ஓட்ைடப்	ெபட் யில்
அ க்கி	 ைவத்தி ந்தான்.	 அவற்ைறக்	 ட	 அவன்	 எ த் க்	 ெகாண் 	 ேபாக

யவில்ைல.

மற்றவ ைடய	 ெசாத் க் 	 உரிைம	 ெகாண்டா ய	 கணக்கப்பிள்ைள	 தனக் ரிய
சி 	ெசாத்ைதக்	 ட	இழக்க	ேநர்ந்த .

வீண்	ஆணவம்	நன்ைம	விைளக்கா .
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ஒ 	காட் ல்	ஒ 	ெபண் லி	யி ந்த .	அ 	அப்ேபா 	கர்ப்பமாயி ந்த .	அதன்
வயிற்றில்	ஒ 	 லிக் ட் 	 ேதான்றிப்	 பிறக்க	வி ந்த .	இன்ேறா	 நாைளேயா	 லி
ட் 	 ேபாட் 	 விடக்	 ய	 நிைலயில்	 இ ந்த .	அப்ேபா 	அந்தப்	 லி	 இ ந்த

வழியாக	 ஓர்	 ஆட் 	 மந்ைத	 ேபாய்க்	 ெகாண் ந்த .	 ஆட் 	 மந்ைதையக்
கண்ட டன்	ெபண் லியின்	மனத்தில்	ஆைச	பிறந்த .	ஆட் 	ரத்தத்ைதக்	 க்க
ேவண் ெமன் 	 அ 	 ஆைசப்பட்ட .	 எனேவ,	 அ 	 அந்த	 ஆட் மந்ைதயின்
ேமல்பாய்ந்த .	 நன்றாக	 ெகா த்த	 ஓர்	 ஆட்ைட	 ேநாக்கி	 அ 	 பாய்ந்த .	 அ
பா ம்	ேபா 	அந்த	ஆ 	விலகிச்	ெசன்றப யால்	அ 	 றி	தவறித்	தைரயில்	ேமாதி
வி ந்த .	 அந்த	 அதிர்ச்சியில்	 அதன்	 உயிர்	 ேபாய்	 விட்ட .	 அேத	 சமயத்தில்
அதிர்ச்சியின்	காரணமாக	வயிற்றில்	இ ந்த	 ட் ம்	 பிறந் 	விட்ட ,	 உயி டன்
பிறந்த	 லிக் ட் 	 ஆ கேளா 	 ேசர்ந் 	 வாழலாயிற் .	 பிறந்ததிலி ந்ேத
ஆ கேளா 	 ேசர்ந் 	 அ 	 வளர்ந் 	 வந்ததால்	 அதற் 	 ஆ களின்	 பழக்க
வழக்கேம	 உண்டாயிற் .	 ஆ கள்	 ேம ம்	 ல்,	 ண் ,	 இைல,	 தைழகைளேய
அ ம்	 ேமய்ந் 	 வந்த .	ஆ கள்	 கத் வ ேபாலேவ	 “அம்மம்ேம	 ெமம்மம்ேம”
என் 	அ ம்,	கத்திப்	 பழகிய .	 உ வம்தான்	 லியாக	இ ந்தேத	ஒழிய	அதன்
ெசயல்கள்,	ஆட் ப்	ேபாக்காகேவ	இ ந்தன.	இப்ப ேய	வளர்ந் 	அ 	ஒ 	ெபரிய
லியாகி	விட்ட .

ஒ 	நாள்	ேவெறா 	 லி	இந்த	ஆட் 	மந்ைத ள்	 ந் 	ேவட்ைடயா ய .	அந்தப்
லிையக்	 கண் 	 ஆ கள்	 பயந் 	 ஓ ன.	 ஆட் க்	 ட்டத் ப்	 லி ம்	 பயந்
அலறிக்	 ெகாண் 	 ஓ ய .	 ப்	 லிக் 	 இந்த	 ஆட் ப்	 லியின்	 ெசயல்
விேனாதமாகப்	 பட்ட .	 அ 	 ஆ களின்	 மீ 	 பாய்வைத	 நி த்திவிட் 	 ஆட் ப்
லிையத்	 ரத்திச்	ெசன் 	க த்ைதப்	பற்றிப்	பி த்த .	பி பட்ட	 லி,	 ‘அம்மம்ேம’
என் 	கத்திய ம்	 ப்	 லிக் 	மிக	அ வ ப்பாயி ந்த .	அ 	ஆட் ப்	 லிையத்
தர	தர	ெவன் 	இ த் க்	ெகாண் 	 ளத் க் ச்	ெசன்ற .	 ளத்தின்	கைரயில்
அைத	நி த்தி	நீ க் ள்	அதன்	உ வத்ைதக்	காட் ய .

“இேதா	பார்.	நீ ம்	நா ம்	ஒேர	மாதிரிதான்	இ க்கிேறாம்.	நாம்	இ வ ம்	 லிகள்.
ஒ 	 லி	பயந் 	ஓடலாமா?	தின்னப்பட	ேவண் ய	ஆ கேளா 	ேசர்ந் 	வாழலாமா?
இேதா	பார்	இந்த	ஆட் ைறச்சிையத்	தின் ”	என் 	 றிப்	 ப் லி	ஆட் ைறச்சித்
ண்ெடான்ைற	நீட் ய .

ஆட் ப்	 லி	 தின்ன	 மாட்ேடெனன் 	 ம த்த .	 “நான்	 லியல்ல	 ஓர்	ஆ தான்.
என்ைன	விட் 	வி .	‘ெமம்ெமம்ேம’	என் 	கத்திய .



ப் லி	 ம்மா	விடவில்ைல.	இரத்தம்	வழி ம்	இைறச்சித்	 ண் 	ஒன்ைறப்	பைழய
ஆட் ப்	 லியின்	 வாயில்	 பலவந்தமாகத்	 திணித்த .	 தன்	 நாக்கில்	 இரத்தம்
பட்ட ம்,	அந்த	இரத்தச்	 ைவ	அதற் ப்	 திய	 உணர்ச்சிைய	ஊட் ய .	அைத
ேம ம்	 ேம ம்	 ப க	 ேவண் ம்	 என் 	 தன்ைனயறியாமேல	 அதற் 	 ஓர்	 ஆைச
ேதான்றிய .	 ப் லி	ைவத்தி ந்த	இைறச்சித்	 ண் கைள	ெயல்லாம்	க த் க்
க த் த்	 தின்னத்	 ெதாடங்கிய .	 இத்தைன	 நா ம்	 தான்	 அைடயாத	 ஓர்
இன்பத்ைத	 அைடந்த 	 ேபால	 அதற் த்	 ேதான்றிய .	 பழக்க	 வழக்கத்தால்
மைறந்தி ந்த	 அதன்	 லிக் ணம்	 அதனிடம்	 தி ம்பிவிட்ட .	 தா ம்	 ஒ 	 லி
என்ற	உணர் 	அதற் 	வந் 	விட்ட .

“இப்ெபா 	ெதரிகிறதா,	நீ ம்	என்ைனப்	ேபால்	ஒ 	 லிதான்.	இந்த	ஆ கள்	நாம்
அ த் த்	திண்பதற்காகேவ	இ க்கின்றன;	ேசர்ந் 	வாழ்வதற்காக	அல்ல.	வா,	வா
ைகக் ப்	ேபாகலாம்”	என் 	 ப் லி	அைழத்த .	பைழய	 லி	உ மிக்	ெகாண்

அைதப்	பின்	ெதாடர்ந்த .

தான்	 யாெரன் 	 அறியாத	 வைரயில்	 மனிதன்	 தன்	 ணத் க் 	 மாறான
டச்ெசயல்கைளச்	 ெசய்கிறான்.	 அவன்	 தன்ைனயறிந்த	 பிற தான்,

இைறவ க் கந்த	இனிய	ெசயல்கைளச்	ெசய்யத்	ெதாடங் கின்றான்.	தான்	யார்
என்பைத	 மனிதன்	 அறி ம்	 ேபா 	 தன் ள்	 இ க் ம்	 கட ள்	 உணர்ைவப்
ெப கின்றான்.
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நாரத	 னிவர்,	கட ள்	பக்தியில்	தனக் 	ேமற்பட்டவர்	யா ம்	இல்ைல	என் 	ஒ
சமயம்	 நிைனத் க்	 ெகாண்டார்.	 கட ள்	 அவ ைடய	 எண்ணத்ைத	 அறிந்தார்.
அவ ைடய	 நிைனப் ச்	 சரியல்ல	 என்பைத	 அவ க் 	 உணர்த்த	 எண்ணினார்
இைறவன்.

ஒ நாள்	 இைறவன்	 நாரதைர	 அைழத்தார்.	 “நாரதேர,	 லகில்	 ஓர்	 இடத்தில்
என்பக்தன்	 ஒ வன்	 இ க்கிறான்.	 அவைனப்	 ேபாய்ப்	 பார்த் 	 விட 	 வா ம்”
என்றார்	கட ள்.

அந்த	 மனிதன்	 இ க் ம்	 இடத்ைதக்	 ேகட் க்	 ெகாண் 	 நாரதர்	 அவனிடம்
ெசன்றார்.	 ஒ 	 நாள்	 வ ம்	 அவ டேனேய	 இ ந்தார்.	 அவன்	 என்ன
ெசய்கிறான்	 என்பைதக்	 கவனித்தார்.	அந்த	 மனிதன்	ஒ 	 யானவன்.	அவன்
காைலயில்	 ப க்ைகையவிட் 	 எ ந்தி ந்தான்.	 எ ந்த டன்	 “ஸ்ரீஹரி”	 என்
ஒ 	 ைற	 றினான்.	 கலப்ைபைய	 எ த் த்	 ேதாளில்	 ேபாட் க்	 ெகாண்டான்.
ெதா வத்தில்	 ெசன் 	 மா கைள	 அவிழ்த்தான்.	 அவற்ைற	 ஒட் க்	 ெகாண்
வய க் ச்	ெசன்றான்.	நாள்	 வ ம்	வயைல	உ தான்.	இ ட் ய	பிற 	வீட் ற்
வந்தான்.	 ைக	 கால்	 கம்	 க விக்	 ெகாண்டான்.	 மைனவி	 பைடத்த
ேசாற்ைற ண்டான்.	சிறி 	ேநரம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தான்.	பிற 	பாைய	விரித் ப்
ப த் க்	ெகாண்டான்.	ப க் ம்	ேபா 	ஒ 	 ைற	“ஸ்ரீஹரி”	என் 	ெசான்னான்.
பிற 	நன் 	அயர்ந் 	 ங்கி	விட்டான்.

அவன்	 ெசயல்கைள	 ெயல்லாம்	 டேவயி ந் 	 கவனித்த	 நாரதர்
ைவ ண்டத்திற் த்	தி ம்பினார்.	கட ள்	இ க் மிடம்	ேநாக்கிச்	ெசன்றார்.

“இைறவா,	 அந்தப்	 பட் க்காட்டாைனப்,	 ேபாய்	 தங்கள்	 பக்தன்	 என்
ெசான்னீர்கேள.	அவன்	தன்	 ேவைல	ஒன்ைறேய	கவனிக்கிறான்.	தங்கைளப்பற்றி
அவன்	நிைனக்கேவ	யில்ைலேய.	ேகாயி க் ப்	ேபாகின்றானா?	தங்கைளப்	பா த்
ெதா கிறானா?	தங்க க் 	அ ச்சைன	 ரிகின்றானா?	தங்கள்	ெபயரால்	த மம்
ெசய்கின்றானா?	 தங்கள்	 அ யார்கைளப்	 ேபாற் கின்றானா?	 அல் ம்	 பக ம்
தங்கள்	 நிைனவாகேவ	 யி க்கின்றானா?	 ஒன் ம்	 இல்ைல.	அவைனத்	 தாங்கள்
பக்தன்	என் 	ெசால்வ தான்	ேவ க்ைகயாக	இ க்கிற ”	என்றார்.

“அெதல்லாம்	இ க்கட் ம்	நாரதேர,	இப்ெபா 	உமக் 	ஒ 	ேவைல	த கிேறன்.
அைத	ஒ ங்காகச்	ெசய்கிறீரா	பார்க்கலாம்”	என்றார்	இைறவன்.



“ேதவேதவா	தங்கள்	ஆைணக் க்	காத்தி க்கிேறன்”	என்றார்	நாரத	 னிவர்.

கட ள்	ஒ 	கிண்ணத்ைத	எ த்தார்.	அதன்	ேமல்	விளிம் வைர	நிைற ம்ப 	அதில்
எண்ெணைய	 ஊற்றினார்.	 நாரதைர	 ேநாக்கி,	 பக்தி	 மிக்க	 நாரதேர.	 இந்த
எண்ெணய்க்	 கிண்ணத்ைதக்	 ைகயில்	 எ த் க்	 ெகாள் ம்.	 இேதா	 கீேழ
ெதரிகிறேத	 பட்டணம்	அதற் ச்	ெசல் ம்.	அந்தப்	 பட்டணத்ைத	ஒ 	 ைற	 ற்றி
வா ம்.	 அப்ப ச்	 ற்றி	 வ ம்ேபா ,	 இந்த	 எண்ெணயில்	 ஒ 	 ளி டக்	 கீேழ
சிந்தலாகா .	எச்சரிக்ைகயாக	இ க்க	ேவண் ம்.	 றப்படலாம்”	என்றார்	கட ள்.

நாரதர்	 எண்ெணய்க்	 கிண்ணத்ைத	 வாங்கிக்	 ெகாண்டார்.	 எண்ெணய்
சிந்தாதவா 	அைதேய	ஊன்றிக்	 கவனித் க்	 ெகாண் 	ைவ ண்டத்திலி ந்
கீேழ	 இறங்கினார்.	 கட ள்	 ட் க்	 காட் ய	 பட்டணத்ைத	 அைடந்தார்.	 அதன்
எல்ைலேயாரங்களில்	இ ந்த	 பாைத	வழியாக	 நடந்தார்.	 மிக ம்	 எச்சரிக்ைகயாக
கிண்ணம்	 ைகந வி	 விடாம ம்,	 எண்ெணய்	 த ம்பாம ம்	 அவ்வள
இலாவகமாகப்	 பி த் க்	 ெகாண் 	 பட்டணத்ைதச்	 ற்றினார்.	 ெவற்றிகரமாகத்
தி ம்பினார்	ைவ ண்டத் க் .

“இைறவா,	 தங்கள்	 ஆைணையச்	 சிறி ம்	 வ வாமல்	 நிைறேவற்றி	 விட்ேடன்”
என்றார்	நாரதர்.

இைறவன்	 நைக	 ரிந்தார்.

“ னிவேர,	 இங்கி ந் 	 றப்பட் ப்	 பட்டணத்ைதச்	 ற்றி	 விட் த்
தி ம்பிவ ம்வைரயில்	என்ைன	எத்தைன	 ைற	நிைனத் க்	ெகாண் ர்?”	என்
ேகட்டார்	எல்லாம்	வல்ல	ெப மான்.

“கட ேள,	ஒ 	தடைவ	 ட	நான்	தங்கைள	நிைனக்கவில்ைல”	என்றார்	நாரதர்.

“ஏன்?”	இ 	கட ளின்	ேகள்வி.

“ெப மாேன,	 எண்ெணய்	 சிந்திவிடக்	 டாேத	 என்ற	 கவைலேயா 	 அேத
எண்ணத்தில்	நான்	 ற்றி	வந்ததால்,	தங்கைள	என்னால்	நிைனக்க	 யவில்ைல”
என்றார்	நாரதர்.

“பார்த்தீரா	நாரதேர!	ஒ ளி	எண்ெணய்	சிந்திவிடக்	 டா 	என்ற	கவைலயில்	நீர்
ற்றி ம்	 கட ைள	 மறந் விட் ர்.	ஆனால்,	 தன்	 ம்பத்திற் 	 ஒ 	 ைற ம்

வந் 	 விடக் டா 	 என்ற	 க த் டன்	 உைழக் ம்	 அந்தக்	 யானவன்,
நாள்ேதா ம்	மறவாமல்	என்ைன	இரண் 	 ைற	நிைனத் க்	ெகாள் கிறான்.	 நீர்
மந்த 	 ஒ 	 கிண்ணம்	 எண்ெணய்தான்.	 அவன்	 மப்பேதா	 ஒ 	 ெப ம்
ம்பபாரம்	 அத்தைன	 ெதால்ைல	 நிைறந்த	 வாழ்க்ைகயி ம்	 அவன்	 என்ைன



மறவாதி க்கின்றாேன!	 அவன்	 தாேன	 உயர்ந்த	 பக்தன்!”	 என் 	 ேகட்டார்
இைறவன்.	நாரதர்	தைல னிந்தார்.	தன்ைனக்	காட் ம்	ெபரிய	 பக்தன்	இல்ைல
என்ற	வீண்	இ மாப்ைப	அன்ேற	விட் விட்டார்.

இைறவனிடம்	நம்பிக்ைக	ெகாண் ள்ள	ஒவ்ெவா வ ம்	சிறந்த	பக்தேர	என்பைத
அவர்	உணர்ந்தார்.

உண்ைமயான	 பக்தி	 எ ெவன் 	 உணர்ந்த	 நாரதைர	 இைறவன்
வாழ்த்திய ப்பினார்.
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ஓர்	ஊ க் ப்	 பக்கத்தில்	ஒ 	மாந்ேதாப் 	இ ந்த .	அந்த	மாந்ேதாப் 	வழியாக
இரண் 	மனிதர்கள்	ெசன்றனர்.

சித்திைர	 மாதம்!	 மாமரங்களில்	 தங்கக்கட் கள்	 ேபால்	 மாம்பழங்கள்
ப த் க்ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்தன.	 பார்த்தவர்	கண்ைணப்	 பறிக் ம்	வண்ணம்
அைவ	ெகாத் க்	ெகாத்தாகத்	ெதாங்கின.	இ வ ம்	அண்ணாந் ப்	பார்த்தனர்.
ஒ 	 மனிதன்	 நின்ற	 இடத்திேலேய	 நின் 	 ெகாண் 	 அங் ள்ள	 மாமரங்கைள
எண்ணினான்.	ஒ 	மரத்தில்	 மார்	எத்தைன	பழங்கள்	இ க் ம்	என் 	கணக் ப்
ேபாட்டான்.	அைதப்	 ெப க்கிப்	 பார்த்தான்.	 ஒ 	 மாம்பழம்	 என்ன	 விைல	 ேபா ம்
என் 	எண்ணிப்	பார்த்தான்.	ெமாத்த	மாம்பழ ம்	எத்தைன	 பாய்	ஆ ம்	என்
கணக் ப்	 ேபாட்டான்.	 ேதாப்பின்	 மதிப் 	 எவ்வள 	 இ க் ம்	 என் 	 சிந்தைன
ெசய்தான்.	 இப்ப யாக	 அவன்	 சிந்தைன ம்	 கணக் ம்	 நீண் 	 ெகாண்ேட
ேபாயிற் .

மற்ெறா 	 மனிதன்,	 ேநேர	 ேதாட்டக்காரனிடம்	 ெசன்றான்.	 மாம்பழங்களின்
அ ைமையப்	 கழ்ந் 	ெசான்னான்.	அ ேபான்ற	நல்ல	ஜாதி	மாம்பழங்கள்	நாட் ல்
கிைடப்ப 	அரி 	 என் ெசான்னான்.	 ேதாட்டக்கார க் 	 மனம்	 ளிர்ந் 	 ேபாய்
விட்ட .	 இ வ ம்	 நண்பர்களாகி	 விட்டார்கள்.	 ேதாட்டக்காரன்	 அவ க் ச்
சிலபழங்கைளப்	 பறித் க்ெகா த்தான்.	 உண்ைமயிேலேய	 அைவ	 ைவயான
மாம்பழங்கள்.	 அவற்ைற	 வாங்கித்தின் விட் .	 மகிழ்ச்சியாக	 அந்த	 மனிதன்
தி ம்பினான்.

இந்த	இரண் 	மனிதர்களில்	யார்	அறிவாளி?	ேதாட்டக்	கார டன்	நட் க்	ெகாண்
மாம்பழம்	தின்றவனா?	ேதாப் க் 	விைல	மதிப் ப்	ேபாட்டவனா?

வீண்	சிந்தைனகள்	இன்பம்	விைளப்பதில்ைல.
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ஓர்	ஊரில்	ஓர்	இைளஞன்	இ ந்தான்.	அவன்	 ெபயர்	 பத்மேலாசனன்.	அவ் ரார்
அவைன	“ெபாேடா”	என் 	விைளயாட்டாக	அைழப்பார்கள்.

அந்த	 ஊரில்	 ஒ 	 பாழைடந்த	 ேகாயில்	 இ ந்த .	 அங் 	 ெதய்வத்தின்	 சிைல
இல்ைல.	 எங் ம்	 ல் ண் 	 ைளத் ,	 காக்ைக,	 வி	 ெவளவால்
ஆகியவற்றினால்	அ த்த	மைடந் 	 ேகாயில்	ஒேர	நாற்றமாக	இ ந்த .	அதனால்
அங்ேக	யா ம்	ேபாவதில்ைல,

ஒ நாள்	 தி ெரன் 	 அந்தக்	 ேகாயிலின்	 மணி	 ஓைச	 ழங்கிற் .	 ெதாடர்ந்
ேகாயில்	மணி	அ க்கேவ	ஆங்காங்கி ந் 	பலர்	ேகாயிைல	ேநாக்கி	வந்தார்கள்.

ேகாயிைல	 யாேரா	 த்தம்	 ெசய் 	 ெதய்வம்	 ைவத் ப் ைஜ
ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள்	என் 	ஊர்	மக்கள்	நிைனத் க்	ெகாண்டார்கள்,	எனேவ
ேகாயிைல	ேநாக்கிக்	 ட்டம்	 ட்டமாக	மக்கள்	வந்தார்கள்.

வந்தவர்களில்	 ஒ வன்	 வி வி ெவன் 	 ேகாயி க் ள்	 ைழந்தான்.	 ேகாயில்
பைழய	 நிைலயிேலேய	 இ ந்த .	 எங் ம்	 அ த்தமாகேவ	 கிடந்த .	 ெதய்வ ம்
ெகாண் வந் 	ைவக்கப்படவில்ைல.	இந்த	 நிைலயில்	மணிய ப்பவர்	யார்?	 என்
அந்த	மனிதன்	கவனித்தான்.	அ 	‘ெபாேடா’	தான்.

“அேட,	 ெபாேடா	 உள்ேள	 ெதய்வம்	 இல்ைல.	 நீ	 ேகாயிைலக்	 ட் ப்	 ெப க்கிக்
க விச்	 த்தப்ப த்த ம்	 இல்ைல.	 ெவளவால்க ம்	 பறைவக ம்	 இன் ம்
அகன் 	 ேபாக ம்	 இல்ைல.	 சிறி 	 டச்	 ெசம்ைமப்	 ப த்தாமல்,	 நீ	 இப்ப
மணிய த் 	 ஊைரக்	 ட் ய 	 வீணாய்ப்	 ேபாயிற்ேற	 என் 	 பலவா 	 றித்
ய ற்றான்.

த்தப்ப த்தாம ம்,	 ெதய்வம்	இல்லாம ம்	 மணிய த் 	ஆரவாரப்	 ப த் கின்ற
ெபாேடாைவப்	ேபான்ற	மனிதர்கள்	பலர்	இ க்கிறார்கள்.

மனத்தில்	உள்ள	 தீைமகைள	அகற்றிச் த்தப்ப த்தாம ம்,	மனத்தில்	இைறவைன
நி த்தி	 வணங்காம ம்,	 வீணாக	 கட ைளப்	 பற்றி ம்	 பக்திையப்	 பற்றி ம்
ேப கின்றவர்கள்	ெபாேடாைவப்	ேபான்றவர்கள்	தாேன.

தலில்	 நல்ல	 எண்ணம்	 ேவண் ம்!	 இரண்டாவ 	 இைறவனிடத்தில்	 அன்
ேவண் ம்	அதன்பிற 	தான்	கட ைளப்	பற்றி	மற்றவர்களிடம்	ேபச	ேவண் ம்.
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ஓர்	ஊரில்	ஓர்	 ஏைழப்	 பிராமணன்	இ ந்தான்.	அவன்	ஆசிரியர்	 ேவைல	 பார்த்
வந்தான்.	அவ ைடய	மாணவர்களில்	ஒ வன்	 டைவக்	கைடக்காரன்.

ஒ 	நாள்	அந்தப்	பிராமணன்	 ப்	பாகவதப்	 த்தகம்	ஒன் 	வாங்கினான்.	அதன்
அட்ைடக் த்	 ணி ைற	ஒன் 	ைதத் ப்	ேபாட்டால்	அ 	ெந நாட்கள்	ெகடாமல்
இ க் ேம	என் 	எண்ணினான்.

ணிக்	கைடகளில்	 ண் த்	 ணிகள்	மிஞ்சிக்	கிடக் ம்.	தன்	மாணவ ைடய
கைடயி ம்	ஏதாவ 	 ண் த்	 ணியி க்கலாம்.	ேகட் 	வாங்க	ேவண் ெமன்
பிராமணன்	நிைனத்தான்.

அப்ெபா ேத	 கைடக் ச்	 ெசன் ,	 தன்	 மாணவனிடம்	 “தம்பீ,	 பாகவதப்
த்தகத் க் 	 உைறேபாட	 ஒ 	 ண் த்	 ணி	 ேவண் ம்.	 ஏதாவ 	 ண்
வி ந்தி ந்தால்	ஒன் 	ெகா க்கிறாயா?”	என் 	ேகட்டான்.

ணிக்கைடக்காரன்	 ெப ங்கஞ்சன்.	 அந்தத்	 ண் த்	 ணி டத்	 தன்
ஆசிரிய க் 	விைலயில்லாமல்	ெகா க்க	அவன்	வி ம்பவில்ைல.

“ஐயா,	தங்க க் 	இல்ைல	என் 	ெசால்ல	எனக் மிக ம்	வ த்தமாயி க்கிற .
சற் 	 ன்னால்	 வந்தி க்கக்	 டாதா?	 இ ந்த	 ண் த் ணிகைளெயல்லாம்
சற் 	 ன்தான்	 ஒ வன்	 வந் 	 விைலக் 	 வாங்கிக்	 ெகாண் 	 ேபாகிறான்.
இப்ேபா 	 என்	 ைகயில்	 ஒன் ம்	 இல்ைல.	 என்றா ம்	 அ த்தாற்ேபால்	 ண்
வி ம்ேபா ,	நான்	உங்க க் 	அைதத்	தந் 	வி கிேறன்.	நீங்க ம்	தய 	ெசய்
எனக் 	 அ க்க 	 நிைன ப த் ங்கள்”	 என் 	 திறைமயாகப்	 பதில்	 ெசால்லி
அ ப்பினான்.

பிராமணன்	ஏமாற்றத்ேதா 	வீ 	தி ம்பினான்.

ணிக்கைடகார ைடய	மைனவி	இைதக்	கவனித் க்	ெகாண் ந்தாள்.	உடேன,
ஒ 	ேவைலக்காரைன	அைழத் ,	அந்தப்	பிராமணைன	வீட் க் ப்	பின்	பக்கமாகக்
ட் 	வ ம்ப 	ெசால்லி	ய ப்பினாள்.

அந்த	ேவைலக்காரன்	ேவகமாகச்	ெசன் 	வழியில்	பிராமணைனப்	பார்த் 	உடேன
வீட் க் ப்	 பின்பக்கமாகக்	 ட் க்	 ெகாண் 	 வந் 	 ேசர்ந்தான்.	 பிராமணைன
அந்தப்	ெபண்	வீட் க் ள்	அைழத் ச்	ெசன்றாள்.



“ஐயா,	 என்	 கணவரிடம்	 தாங்கள்	 என்ன,	 ேகட் ர்கள்?”	 என் 	 அந்தப்	 ெபண்
ேகட்டாள்.

பிராமணன்	நடந்தைதக்	 றினான்.

“ஐயா,	 வ த்தப்படாதீர்கள்.	 அைமதியாகத்	 தங்கள்	 வீட் க் ச்	 ெசல் ங்கள்.
நாைளக்	காைலயில்	உங்கள்	வீட் க் 	நான்	 ணி	ய ப்பி	ைவக்கிேறன்”	என்றாள்.

பிராமணன்	மனநிைறேவா 	வீ 	தி மபினான்.

ெபா 	 சாய்ந்த .	 வாணிபம்	 ந் 	 கைடையப்	 ட் க்ெகாண் 	 வீட் க் ள்
ைழந்தான்	 ணிக்கைடகாரன்.	 “கைட	 விட் ர்களா?”	 என் 	அவன்	 உள்ேள
ைழந்த டேனேய	ேகட்டாள்	மைனவி.

“ஆமாம்.	 விட்ேடன்!	ஏன்	ேகட்கிறாய்?”	என் 	ேகட்டான்	கைடகாரன்.

“எனக் 	விைல யர்ந்த	ஒ 	 ணி	ேவண் ம்”	என்றாள்	மைனவி.

“உனக்கில்லாமலா?	காைலயில்	எ த் த்	த கிேறன்”	என்றான்	கைடகாரன்.

“எனக் 	இப்ெபா ேத	ேவண் ம்’	என்றாள்	அவள்	உ தி டன்.

என்ன	 அவசரம்	 வந் விட்ட .	 நாைளக்	 காைலயில்	 கைட	 திறந்த ம்	 எ த் த்
த கிேறேன!”	என்றான்	கைடகாரன்,

“தர	 வி ம்பினால்	 இப்ெபா ேத	 தா ங்கள்.	 இல்லா	 விட்டால்,	 எப்ெபா ேம
ேவண்டாம்”	என் 	சிறி 	ேகாபத் டன்	 றினாள்	அவள்.

கைடகாரன்	 அவள்	 ேகாபத் க் 	 அஞ்சி	 விட்டான்.	 ேவ 	 ஆட்களிடம்
ெசால் கிறப 	 அவளிடம்	 பதில்	 ெசால்ல மா?	 அவள்	 கத்ைத	 உம்ெமன்
ைவத் க்	 ெகாண் ந்தால்,	அவனால்	 வீட் ல்	 மகிழ்ச்சியாக	 இ க்க	 மா?
ஆகேவ,	 அப்ெபா 	 மிக ம்	 கைளப்பாக	 இ ந் ங் ட—வயிற் ப்	 பசிக்
உண ண்ணாமேல	உடேன	கைடக் ப்	ேபாய்	மிக ம்	சிறந்த	ஒ 	 ணிைய	எ த்
வந்தான்.	மைனவியிடம்	ெகா த் 	அவள்	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற்றினான்.

அந்தப்	 ெபண்,	 ம நாள்	 காைலயில்	 பிராமண	 ஆசிரிய க் 	 ஒ
ேவைலக்காரனிடம்	 அந்தத்	 ணிையக்	 ெகா த்த ப்பினாள்.	 ண் த்	 ணி
ேகட்ட	ஆசிரிய க் 	 த்	 ணி—அ ம்	 விைல யர்ந்த	 ணி	 கிைடத்த .
அ மட் மன் ,	 ேமற்ெகாண் 	 எ 	 ேதைவப்பட்டா ம்,	 தன்னிடம்	 வந்
ேகட் ம்ப யாக ம்	அந்தப்	ெபண்	ெசால்லிய ப்பியி ந்தாள்.



அந்தப்	ெபண்ணிடம்	அ ள்	இ ந்த 	ேபால,	உலக	அன்ைனயிடம்	அளவற்ற	அ ள்
நிரம்பியி க்கிற .	 அத்ெதய்வத்	 தி த்தாயிைன	 உள்ளன்ேபா 	 வணங்கி
ேவண் ேவார்க் 	எண்ணிய 	கிட் ம்.
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ஒ 	 ைற	ஒ 	மனிதன்	 ேதாட்டம்ேபாட்டான்.	 ேதாட்டத்திற் த்	தண்ணீர்	 பாய்ச்ச
ஒ 	 கிண 	 இ ந்தால்	 நல்லெதன் 	 நிைனத்தான்.	 அதற்காக	 ஓர்	 இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெத த் 	அந்த	இடத்தில்	கிண 	ெவட்டத்	ெதாடங்கினான்.

மிக	 யன் 	 இ ப 	 ழம்	 ஆழம்	 வைர	 ெவட் னான்.	 இ ப 	 ழம்	 வைர
ெவட் ம்	 அந்த	 இடத்தில்	 தண்ணிர்	 ஊற் 	 எ ம்	 ெதன்படவில்ைல.	 அைத
அப்ப ேய	நி த்தி	விட்டான்.

இரண்டாவதாக	ஓர்	இடத்ைதத்	ேதர்ந்ெத த்தான்.	அந்த	இடத்தில்	 ப்ப 	 ழம்
ஆழம்	 வைர	 ெவட் னான்.	 அப்ப ம்	 தண்ணீர்	 ஊற் த்	 ேதான்றவில்ைல.
ஆயாசத் டன்	அந்த	இடத்தில்	ெவட் வைத ம்	நி த்தி	விட்டான்.	 ன்றாவதாக
ஓர்	இடத்ைதத்	ேதர்ந்ெத த்தான்.	மிக ம்	பா பட் 	அந்த	இடத்தில்	ஐம்ப 	 ழம்
வைர	 ெவட் னான்.	 அப்ப ம்	 தண்ணிர்	 வரவில்ைல.	 அவ க் 	 அ த் ப்
ேபாய்விட்ட .	கிண 	ேதாண் ம்	எண்ணத்ைதேய	விட் விட்டான்.

ஒ நாள்,	அ பவசாலியான	 ஒ 	 ெபரியவரிடம்	 தன்	 யற்சிையப்	 பற்றிப்	 ேபசிக்
ெகாண் ந்தான்.	 ன் 	 ைற	 கிண 	 ெவட் ம்	 தண்ணீர்
கிைடக்கவில்ைலெயன் ம்,	 மியில்	 தண்ணீேர	 அற் ப்	 ேபாய்	 விட்டெதன் ம்
அவன்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தான்.

ெபரியவர்	அவைன	 ேநாக்கினார்.	 “தம்பீ,	 ன் 	இடத்தி ம்	 நீ	ெவட் ய	ெமாத்த
ஆழம்	எவ்வள 	இ க் ம்?”	என் 	ேகட்டார்.

“ெமாத்தம்	 	 ழம்	இ க் ம்”	என் 	பதில்	ெசான்னான்	அந்த	மனிதன்.

“இந்த	 	 ழத்ைத ம்	ஒேர	இடத்தில்	ேதாண் யி ந்தால்,	எப்ப ம்	தண்ணீர்
ேதான்றியி க் ேம!”	என்றார்	அந்தப்	ெபரிய	மனிதர்.	அந்த	மனிதன்	அசட் 	விழி
விழித்தான்.

“தம்பீ,	நீ	மீண் ம்	மீண் ம்	 யற்சி	ெசய்ததில்	தவறில்ைல.	ஆனால்	ஒேர	இடத்தில்
க த்ைதச்	 ெச த்தி	 நீ	 சலிப்பில்லாமல்	 ேதாண் யி ந்தாயானால்,	 ழம்
ஆழம்	 ஆவதற் 	 ன்னாேலேய	 ட	 நீர்	 கிைடத்தி க் ம்.	 எப்ேபா ம்
விடாநம்பிக்ைக டன்	 ஒ கப்பட்ட	 யற்சியி ந்தால்	 எ த்த	 ெசயல்	 ெவற்றி
ெப ம்”	என்றார்	அந்தப்	ெபரியவர்.



கட ைள	அைடவதற்காக	மதம்	மா பவர்களின்	ெசய்ைக ம்	இப்ப ப்பட்ட தான்.
எத்தைன	 ைற	 மதம்	 மாறினா ம்,	 தீவிர	 நம்பிக்ைக	 இல்லாவிட்டால்	 அவர்கள்
கட ள்	 உண்ைமைய	அறிய	 யா .	 தலில்	இ க் ம்	 மதத்திேலேய	இ ந்
ெகாண் 	 உ தியான	 நம்பிக்ைக டன்,	 ெதா வந்தால்,	 கட ள்	 உண்ைமைய
உ தியாக	அறிந் 	ெகாள்ள	 ம்.
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ஓர்	ஊரில்	ஒ 	மனிதன்	இ ந்தான்.	அவன்	காட் க் ப்	ேபாய்த்	தவம்	ெசய்தான்.
இைடவிடாமல்	பதினான் 	ஆண் கள்	தவம்	ெசய்தான்.	இப்ப த்தவம்	ெசய்ததன்
பலனாக	அவ க் 	நீர்ேமல்	நடக் ம்	சக்தி	வந்த .

நீர்ேமல்	 நடக் ம்	 ஆற்றல்	 வந்த டன்	 அவ க் த்தைலகால்	 ரியவில்ைல.
ஒேரமகிழ்ச்சி.	 இந்த	 மகிழ்ச்சிைய	 யாரிடமாவ 	 ெசால்லி	 தன்	 சக்திைய
ெமய்ப்பித் க்	காட்ட	ேவண் ம்	என் 	அவ க் 	ஆவல்	உண்டாயிற் .

அவ க் க்	 	 ஒ வர்	 இ ந்தார்.	 அவர்	 சிறந்த	 அறிவாளி.	 ெபரிய	 மகான்!
இவரிடம்	தான்	 தன் தல்	தன்	வலிைமையக்	காட்ட	ேவண் ம்	என் 	ஓ னான்.
ஆரவாரத்ேதா 	 “ வாமி, வாமி”	 என் கத்திக்ெகாண் 	 ஓ னான்.	 அவர்
கால யில்	 வீழ்ந்தான்.	 எ ந்தான்.	 கண்களில்	 ஒளி	 தவழ.	 “ வாமி,	 நான்
சித்தியைடந் 	 விட்ேடன்.	 நீர்	 ேமல்	 நடக் ம்	 வல்லைமையப்	 ெபற்றி க்கிேறன்.
பார்க்கிறீர்களா?	நடந் 	காட்டவா?”	என் 	படபடெவன் 	ேகட்டான்.

மகா க் 	அவன்	 ெசான்ன	 ெசய்தி	 மகிழ்ச்சியளிக்கவில்ைல.	 “ேச!	 பதினான்
ஆண் கள்	தவம்	ெசய் 	ெபற்ற	பயன்	இ 	தானா?	உண்ைமயில்	 நீ	ெபற்ற	சித்தி
ஒ 	தம்பி 	தான்	ெப ம்.	நீ	பதினான் 	ஆண் 	க ந்தவம்	ெசய் 	ெபற்ற	பலைன,
சாதாரண	மக்கள்	ஓடக்கார க் 	ஒ 	தம்பி 	ெகா த் ப்	ெபற் 	வி கின்றனர்,
ெதரி மா?”	என் 	ேகட்டார்.

அந்த	 மனிதன்	 தன்	 தவற்ைற ணர்ந்தான்.	 தன்	 தவம்	 வீணானைத	அறிந்தான்.
அன் 	 தல்	அதிசயங்களில்	ஆைச	ைவப்பைத	நி த்தி	விட்டான்.

உண்ைமயான	ெபரியார்கள்	அதிசயங்கைளப்	ேபாற் வதில்ைல.	அவற்ைற	அவர்கள்
ெவ க்கிறார்கள்,	அதிசயங்களால்	மக்க க் 	யாெதா 	பய மில்ைல.
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தட்சிேண வரத்திற் 	அ கில்	ஆரியாதைஹ	என் 	ஓர்	ஊர்	இ க்கிற .	அந்த
ஊரில்	 கி ஷ்ணகிேசார்	 என்ற	 ெபய ைடய	 ெபரியார்	 ஒ வர்	 வசித் 	 வந்தார்.
அவர்	ஓர்	அந்தணர்.	ேவதங்கைள	 ற் ம்	ஆராய்ந்தவர்.	எல்ேலா ம்	அவைர	ஒ
மகான்	என் 	ேபாற்றி	வந்தனர்.

ெபரியார்	 கி ஷ்ண	 கிேசார்	 ஒ 	 ைற	 பி ந்தாவனத்திற் த்	 தீர்த்த	 யாத்திைர
ெசன்றார்.	 பி ந்தாவனத்தில்	 இ க் ம்	 ேபா 	 ஒ 	 நாள்	 அவர்	 ஏேதா	 ஓர்
இடத்திற் 	நடந் 	ெசன்றார்.	ெசல் ம்	வழியில்	அவ க் த்	தண்ணீர்	தவித்த .
தண்ணீர்	 ப்பதற்காக	எங்காவ 	கிண 	இ க்கிறதா	என் 	ேத க்	ெகாண்
ெசன்றார்.

வழியில்	 ஒ 	 கிண 	 ெதன்பட்ட .	 அந்தக்	 கிணற்றில்	 ஒ 	 மனிதன்	 தண்ணீர்
ெமாண் 	 ெகாண் 	 இ ந்தான்.	 ெபரியார்	 கி ஷ்ண	 கிேசார்	 அந்த	 மனிதைன
அ கி,	“ஐயா,	ெகாஞ்சம்	தண்ணீர்	ெகா ங்கள்”	என் 	ேகட்டார்,

அந்த	மனிதன்	அவைர	நிமிர்ந் 	 பார்த்தான்.	 “ வாமி,	தாங்கள்	 பிராமணர்,	நான்
தாழ்ந்த	சாதிக்காரன்.	நான்	எப்ப த்	தங்க க் த்	தண்ணீர்	ெகா க்க	 ம்?”
என் 	ேகட்டான்.

“மகேன	 கட ள்	 ெபயைரச்	 ெசால்.	 நீ	 உயர்ந்தவனாகி	 வி வாய்.	 அதன்	 பிற
எனக் த்	தண்ணீர்	ெகா ”	என் 	ெசான்னார்.

அந்த	 மனிதன்	 அவ்வாேற	 ெசய்தான்.	 ேகாவிந்தா!	 ேகாவிந்தா!	 என் 	 றிக்
ெகாண்ேட	 அவன்	 தண்ணீர்	 ெமாண் 	 ெகா த்தான்.	 உண்ைமயான	 ைவதிகப்
பிராமணரான	கி ஷ்ண	கிேசார்,	உள்ளம்	நிைறந்த	மகிழ்ச்சிேயா 	நீர்	அ ந்தினார்.

இைறவன்	 ன்னால்	எல்லா	மனித ம்	சமேம.

மக்களில்	உயர் 	தாழ் 	கற்பிப்ப 	மடைம!
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ஓர்	ஊரில்	ஒ 	மனிதன்	இ ந்தான்.	அவன்	ஒ 	நாைய	வளர்த் 	வந்தான்.	அந்த
நாயிடம்	அவன்	 மிக	அன் 	 ைவத்தி ந்தான்.	அவன்	அ க்க 	அைதத்	 க்கி
ைவத் க்	ெகாண் 	ெகாஞ் வான்.	அத டன்	ேசர்ந் 	ஓ 	ஆ 	விைளயா வான்.
எங் 	 ேபானா ம்	 அைதக்	 ைககளில்	 க்கிக்	 ெகாண் 	 ேபாவான்.	 அன்
ேமலீட்டால்	அைதத்	தன்	 கத் க் 	ேநேர	 க்கி	 த்த	மி வான்.

ஒ நாள்	 ஓர்	 அறிவாளி	 இைதக்	 கவனித்தார்.	 அந்த	 மனிதன்	 நாேயா
விைளயா வைத ம்	 அதற் 	 த்தமி வைத ம்	 கண் 	 அவர்	 சங்கடப்பட்டார்.
அவர்	அந்த	மனிதைன	அைழத்தார்.

“இந்த	 ேவைலைய	விட் வி .	அந்த	 நாய்க் ப்	 ப த்தறி 	கிைடயா .	 நீ	அைத
இப்ப க்	ெகாஞ் வ 	 சரியில்ைல.	 என்றாவ 	ஒ நாள்	அறிவற்ற	அ 	 உன்ைனக்
க த் 	 விடக் ம்.	அதற் 	 ெவறி	 வந்தேபா 	அ 	 உன்ைனக்	 க த்தால்,	 உன்
உயி க்ேக	ஆபத்தாக	 ம்”	என் 	எச்சரித்தார்.

அவர்	 வ 	சரிெயன்ேற	அவ க் ப்	பட்ட .	அன் 	 தல்	நாேயா 	ெகாஞ்
வைதவிட் 	விட்டான்.	அைதத்	 ர	எறிந் 	விட் ப்	ேபசாமல்	இ ந்தான்.	ஆனால்
அந்த	நாய்	வழக்கம்	ேபால	அவனிடம்	வந் 	விைளயாடத்	ெதாடங்கிய .	வாைலக்
ைழத் க்	 ெகாண் 	 அவைனச்	 ற்றிச்	 ற்றி	 வந்த .	 அன் டன்	 ேமாந்

ெகாண்ேட	 அவன்	 ம மீ ம்	 ேதாள்மீ ம்	 தாவி	 விைளயாட	 யன்ற .	 ஆனால்
அந்த	மனிதன்	அப்ப 	அந்த	நாய்	ெகாஞ்ச	வ ம்	ேபாெதல்லாம்	அைத	அ த் த்
ரத்தினான்.	பல ைற	நன்றாக	அ பட்ட	பிற தான்	அ 	அவனிடம்	ெந ங்காமல்

இ ந்த .	அவ க் த்	ெதால்ைல ம்	விட்ட .

அறிவற்றவர்களிடம்	 பழ வ 	 எப்ேபா ம்	 ஆபத்தான .	 பழகிவிட்டால்,	 நாம்
ெவ த்தா ம்	 அவர்கள்	 நம்ைம	 விட் ப்	 ேபாக	 மாட்டார்கள்.	 அவர்க ைடய
ெதால்ைல	நீங் ம்	வைர	அவர்கைள	விரட் 	ஒ க் வ 	தான்	நாம்	ெசய்யத்தக்க
ெசயலா ம்.

தாழ்ந்தவர்கேளா 	அன் 	ெகாள்ளக்	 டா .
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ஒ 	பிராமணன்	இ ந்தான்.	அவன்	அ க்க 	தட்சிேண வரத் க் 	வ வான்.	மிக
எளிைமயானவன்.	 எப்ெபா ம்	 வணக்கத்ேதா தான்	 ேப வான்.	 என்ைன
அ க்க 	 சந்திப்பான்.	 சில	 நாட்க க் ப்	 பிற 	 அவன்	 வரேவயில்ைல.	 எங்ேக
ேபாயி ப்பான்.	என்ன	ஆனான்	என்ப 	ெதரியவில்ைல.

ஒ 	 நாள்	 நாங்கள்	 ெகான்னாகர்	 என்ற	 ஊ க் ப்	 படகில்	 ெசன்ேறாம்.	 அந்த
ஊைரயைடந் 	படகிலி ந் 	இறங்கிக்	கைரயில்	ஏறிேனாம்.

கங்ைகக்	கைரயில்	அந்தப்	பிராமணைனப்	பார்த்ேதாம்.	பிர க்கைளப்	ேபால்	அவன்
ஆற்றங்கைரயில்	காற் 	வாங்கிக்	ெகாண் 	 உட்கார்ந்தி ந்தான்.	அவன்	அ கில்
கடந் 	 ெசல் ம்	 ேபா 	 என்ைனப்	 பார்த்தான்.	 “என்ன	 வாமி	 நலமா?”	 என்
அவன்	ேகட்டான்.

அவன்	ேகட்ட	 ரலில்	 ந்திய	பணி ம்	அடக்க ம்	இல்ைல.	ேதைவயில்லாத	ஒ
மி க் 	அந்தக்	 ரலில்	கலந்ெதாலித்த .

அந்த	 மா பா 	 எனக் 	 நன் 	 லப்பட்ட .	 ட	 இ ந்த	 இ தயனிடம்,
“பிராமண ைடய	 ரைலப்	 பார்த்தாயா?”	 இவ க் க்	 ெகாஞ்சம்	 பணம்
கிைடத்தி க் ம்	 ேபாலி க்கிற .	 பணம்	 கிைடத்த டன்	 எப்ப 	 மாறிவிட்டான்
கவனித்தாயா?"	என் 	ேகட்ேடன்.

இ தயன்	விலா	வலிக்கச்	சிரித்தான்.

பலேபர்	 திதாகப்	 பணம்	 கிைடத்த டன்	 மாறிப்ேபாய்	 வி கிறார்கள்.	 பணத்தால்
அவர்க ைடய	நல்ல	பண் கள்	மாறிவி கின்றன.
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நல்லதா?

வடக்ேக	 அஸ்தினா ரம்	 என்ற	 ஊர்	 இ க்கிற .	 அங்ேக	 ெந ங்காலத் க்
ன்ேன	தி தராட் ரர்	 என் 	ஒ வ ம்	 பாண் 	 என் 	ஒ வ ம்	இ ந்தார்கள்.

அவர்கள்	 அண்ணன்	 தம்பிகள்.	 தி தராட் ரரின்	 பிள்ைளகள்	 	 ேபர்.
பாண் வின்	பிள்ைளகள்	ஐந் 	ேபர்.	 	ேப க் ம்	ெகளரவர்கள்	என் 	ெபயர்.
ஐந் 	ேப க் ம்	பாண்டவர்கள்	என் 	ெபயர்.

இவர்கள்	ஒ வ க்ெகா வர்	சண்ைடயிட் க்	ெகாண்டார்கள்.	அந்தக்	கைதக் ப்
ெபயர்	பாரதம்	என்பதா ம்.

சி 	 பிள்ைளகளாயி க் ம்	 ேபா 	 இவர்கள்	 எல்ேலா ம்	 ஒன்றாகத்தான்
இ ந்தார்கள்,	 அப்ேபா 	 அவர்கள்	 ேராணாசாரியார்	 என்பவரிடம்	 கல்வி	 கற்
வந்தார்கள்.

அந்தக்	 காலத்திேல	 ஒ 	 நாள்	 மாைல	 ேநரம்.	 அர்ச் ன ம்	 கர்ண ம்
ஆற்றங்கைரேயாரத்தில்	 காற் 	 வாங்கிக்	 ெகாண் 	 வந்தார்கள்.	 அப்ேபா
அர்ச் னன்	 கர்ணைனப்	 பார்த் ,	 “கர்ணா?	 சண்ைட	 நல்லதா?	 சமாதானம்
நல்லதா?”	என் 	ஒ 	ேகள்வி	ேகட்டான்.

‘அதற் ,	சமாதானம்தான்	நல்ல ’	என் 	கர்ணன்	ெசான்னான்.

“ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்கிறாய்?”	என் 	அர்ச் னன்	ேகட்டான்.

’அர்ச் னா,	சண்ைட	வந்தால்	நான்	 உன்ைன	அ த் 	வி ேவன்.	அைத	 உன்னால்
ெபா த் க்	 ெகாள்ள	 யா .	 அ 	 வி வாய்!	 நீ	 அ வைதப்	 பார்த்தால்
எனக் 	 மனம்	 ெபா க்கா .	 நா ம்	அ வி ேவன்.	இரண் 	 ேப ம்	அ வ
நல்லதா?	நீேய	ெசால்”	என்றான்	கர்ணன்,	“கர்ணா,	நம் ைடய	சண்ைடையப்	பற்றி
நான்	 ேகட்கவில்ைல.	 ெபா வாக	 உலகத் க் ச்	 சண்ைட	 நல்லதா?	 சமாதானம்
நல்லதா?”	என் 	ேகட்டான்	அர்ச் னன்.

“இந்தப்	 ெபா ப்	 ேபச்சிெலல்லாம்	 எனக் 	 ஈ பா 	 கிைடயா ”	 என் 	 உதறி
விட்டான்	கர்ணன்.

“ஒன் க் ம்	உதவாத	பயல்!	இவைனக்	ெகான் 	ேபாட்டால்	தான்	நல்ல ”	என்



தன்	மனத் க் ள்	ெசால்லிக்	ெகாண்டான்	அர்ச் னன்.

பிற 	அர்ச் னன்	தங்கள்	ஆசிரியரான	 ேராணாச்சாரியாரிடம்	ெசன்றான்.

“ ேதவேர,	 சண்ைட	 நல்லதா?	 சமாதானம்	 நல்லதா?”	 என் 	 ேகட்டான்
அர்ச் னன்.

“சண்ைடதான்	நல்ல !”	என்றார்	 ேராணாச்சாரியார்.

“ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டான்	அர்ச் னன்.	“அர்ச் னா,	சண்ைட
ஏற்பட்டால்	 பணம்	 கிைடக் ம்.	 கழ்	 கிைடக் ம்.	 சண்ைடயில்	 இறந் 	 ேபானால்
வீரக்கல்	நாட் வார்கள்.	காவியத்தில்	ேபாற் வார்கள்;	பைகவ ம்	பாராட் ம்	ேப
கிைடக் ம்”	என்றார்	 ேராணாச்சாரியார்.

பிற 	அர்ச் னன்	பீஷ்மரிடம்	ெசன்றான்.

“தாத்தா,	சண்ைட	நல்லதா?	சமாதானம்	நல்லதா?”	என் 	ேகட்டான்.

“சமாதானம்தான்	நல்ல !”	என்றார்	தாத்தா	பீஷ்மாச்சாரியார்.

“ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டான்	அர்ச் னன்.

“ ழந்தாய்,	 சண்ைடயினால்	 வீரர்	 லத் க் ப்	 ெப ைம	 ஏற்படலாம்.	 ஆனால்
சமாதானம்	நிலவினால்	உலகத் க்ேக	ெப ைம”	என்றார்	பீஷ்மர்.

அர்ச் ன க் 	அப்ேபா ம்	மனம்	அைமதி	அைடயவில்ைல.	யார்	ெசான்ன	பதி ம்
சரியானதாக	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.

சில	 நாட்கள்	 கழிந்தன.	அஸ்தினா ரத்திற் 	 ேவத	வியாசர்	வந்தார்.	அர்ச் னன்
அவரிடம்	ெசன்றான்.

“வியாசர்	 ெப மாேன,	 சண்ைட	 நல்லதா?	 சமாதானம்	 நல்லதா?’	 என் 	 ேகட்டான்
அர்ச் னன்.

“அர்ச் னா,	 சில	 சமயங்களில்	 சண்ைட	 நல்ல .	 சில	 ேநரங்களில்	 சமாதானேம
நல்ல .	இ 	அவ்வப்ேபா 	உலகம்	இ க் ம்	நிைலைமையப்	ெபா த்த ”	என்றார்.

அதன்	பிற 	 ட	அர்ச் னன்	சரியான	பதில்	கிைடத்ததாக	எண்ணவில்ைல.

“சண்ைட	 நல்லதா?சமாதானம்	 நல்லதா?”	 இந்தக்	 ேகள்வி	 அவன்	 மனத்ைத
ெந நாள்	உ த்திக்	ெகாண்ேடயி ந்த .



பல	ஆண் கள்	 கழிந்தன.	 ரிேயாதனன்	ஆட்சி	 ெச த்திக்	 ெகாண் ந்தான்.
பாண்டவர்கள்	காட் ல்	வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.

பாண்டவர்கள்	 தங்கள்	 நாட்ைடத்	 தங்களிடம்	 ஒப்பைடக் ம்ப 	 ேகட் த்
ரிேயாதன க் த்	 	வி த்தார்கள்.	அவர்க ைடய	 வராகக்	கண்ணன்
றப்படவி ந்தார்.

அப்ேபா 	அர்ச் னன்	கண்ணனிடம்	ெசன்றான்.

“கண்ணா,	சண்ைட	நல்லதா?	சமாதானம்	நல்லதா?”	என் 	ேகட்டான்.

“இப்ேபாைதக் 	சமாதானம்தான்	நல்ல .	அதனால்தான்	சமாதானம்	ேபசத்	
ேபாகப்	 ேபாகிேறன்”	 என் 	 றிவிட் க்	 கண்ணன்	 றப்பட்டார்.	 அதன்	 பிற
அர்ச் னன்	யாைர ம்	ேகள்வி	ேகட்கவில்ைல.	கைடசியில்	அவேன	ெகளரவர்கைள
எதிர்த் ச்	சண்ைடக் ப்	 றப்பட் 	விட்டான்.
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வாந்திேபதிப்	பிசா 	என் 	ஒ 	பிசா 	இ க்கிற .	ஊர்	ஊராகப்	ேபாய்	மக்கைள
ேவட்ைடயா வ தான்	அதன்	ெதாழில்.

ன்ெனா 	காலத்தில்	அந்தப்	பிசா 	இந்தியாவிலி ந் 	 றப்பட்ட .	அேரபியாவில்
உள்ள	மக்கா	நகரத்ைத	ேநாக்கிச்	ெசன்ற .	ேபா ம்	வழியில்	பாரசீகத்ைதக்	கடந்
ெசன்ற .	பாரசீகத்தில்	அந்தக்	காலத்தில்	ஒ 	பக்கிரி	இ ந்தார்.	அந்தப்	பக்கிரி
ெபரிய	 ஞானி,	 கட ள்	 பக்தி	 மி ந்தவர்.	அவைர	 வாந்திேபதிப்	 பிசா 	 சந்திக்க
ேநர்ந்த .

அப்ேபா 	அந்தப்பக்கிரி	அைதப்	பார்த் 	’நீ	எங்ேக	ேபாகிறாய்?"	என் 	ேகட்டார்.

‘சாமியாேர,	ெமக்கா	நகரத்தில்	இப்ேபா 	தி விழா	ெதாடங்கியி க்கிற .	உலகின்
நாலாதிைசகளிலி ந் ம்	 மக்கள்	அங் 	 வந் 	 யி க்கிறார்கள்.	அவர்கைள
ேவட்ைடயாடத்	 தான்	 றப்பட் ப்	 ேபாகிேறன்”	 என் 	 பதிலளித்த 	 வாந்திேபதிப்
பிசா .

இைதக்	ேகட்ட ம்	அந்தப்	பக்கிரிக் ப்	ெப ஞ்	சினம்	உண்டாயிற் .

“சீச்சி!	 ர்க்கப்	 பிசாேச!	 மக்கத்தில்	 இப்ெபா 	 சிறந்த	 பக்தர்கள்
திரண் ப்பார்கள்.	 அவர்கள்	 அல்லாைவத்	 ெதா ம்	 ெபா ட் 	 வந்தவர்கள்.
அவர்கைளப்	 ேபாய்	 நீ	 ெகால்ல	 நான்	இடங்	 ெகா க்க	 மாட்ேடன்.	 ேபா!	 ேபசாமல்
தி ம்பிப்	 ேபா!	இன்ெனா 	 ைற	 உன்ைனக்	கண்டால்	 ட் 	 எரித் 	வி ேவன்”
என்றார்	பக்கிரி.

அைதக்	 ேகட் க்	 ெகாண் ந்த	 வாந்தி	 ேபதிப்	 ேபய்	 பக்கிரிையப்	 பார்த் ச்
ெசால்லிய .

‘சாமியாேர,	 என்ைனப்	 பைடத்தவ ம்	 அல்லாதான்.	 மனித	 உயிர்கைள	 வாரிக்
ெகாண் ேபா ம்	 ெதாழி க்ெகன்ேற	 என்ைன	 அல்லா	 உண்டாக்கியி க்கிறார்.
எனக்ெகன் 	 அல்லா	 வ த்த	 ெதாழிைலச்	 சரியாகச்	 ெசய்ய	 ேவண் ய 	 என்
கடைம.	 உலகத்தில்	 நடக் ம்	 எல்லாச்	 ெசயல்க ம்	 அல்லாவின்	 தி வ ளால்
நடப்பனேவயன்றி	ேவறல்ல.	அவனின்றி	ஓர்	அ ம்	அைசவதில்ைல.	ஆகேவ	என்
கடைமையச்	ெசய்வைத	 நீர்	த க்க	 யா .	 ந்தா ம்	 நீர்	அதைனத்	த க்க



ய தல்	சரியான	ெசய மாகா .

மக்கத்திற் 	 வந்தவர்கள்	 எல்ேலா ேம	 நல்லவர்கள்	 என் ம்,	 உண்ைமயான
பக்தர்கெளன் ம்,	 நம்பிக்ைக	 உள்ளவர்கள்	 என் ம்	 எண்ணிவிட	 யா .
எத்தைனேயா	 பாவிக ம்,	 தீயவர்க ம்	 ேவத	விதிகைள	 மீறி	 நடப்ேபா ம்	அங்
வந்தி ப்பார்கள்.	 ேம ம்	 நல்லவர்கள்	 எல்ேலா ேம	 சாகாமல்	 இ க்க
ேவண் ெமன்ப 	 அல்லாவின்	 விதியல்ல.	 பாவிகள்	 மாத்திரமல்லாமல்
அப்பாவிக ம்	சாகத்தான்	ெசய்கிறார்கள்.

ேவ 	 ேவ 	 ேநாய்க க் 	ஆட்பட் 	வ ந்தி	வ ந்தித்	 த் ச்	 சாவைதக்
காட் ம்	 வாந்தி	 ேபதியால்	 உடன யாகச்	 சாவ 	 மனிதர்க க் 	 ேவதைன
ைறந்த	சாவாக	இ க் ேமயன்றி	தீங்காக	மாட்டா .	ஆகேவ,	எக்காரணத்ைதக்

ெகாண் ம்	 நீர்	 என்ைனத்	 த ப்ப ம்,	 வந்த	 வழிேய	 தி ம்பிப்	 ேபா ம்ப
கட்டைளயி வ ம்	ெபா த்தமாகா .

“ஆனால்,	 ெபரிய	 மகானாகிய	 தங்க க் 	 ஓரள 	 அைமதி	 தரக் ய	 ஓர்
ஏற்பாட் க் 	 நான்	 ஒப் க்	 ெகாள்கிேறன்.	 மக்கத்தில்	 நான்	 ெசன் 	 இத்தைன
ேபைரத்தான்	 ெகால்லலாம்	 என் 	 வைரயைற	 ெசய் 	 தாங்கள்	 ஒ
கட்டைளயி ங்கள்.	அந்தக்	கட்டைளக் க்	கீழ்ப்ப வதாக	நான்	அல்லாவின்	ேபரால்
ஆைணயிட் க்	 கிேறன்”	என் 	 றிய 	வாந்திேபதிப்	ேபய்.

ேவ 	 வழியில்ைல	 என் 	 கண்ட	 பக்கிரி	 இந்த	 ஏற்பாட் க்
ஒப் க்ெகாள்ளேவண் யதாயிற் .	 அவர்	 அந்தப்	 பிசாைசப்	 பார்த் 	 இவ்வா
றினார்.	 “சரி	 நீ	 ேபா.	 அங்ேக	 இலட்சக்கணக்கான	 மக்கள்	 வந்தி ப்பார்கள்.

அங்ேக	 நீ	 ஒேர	 ஒராயிரம்	 ேபைர	 மட் ம்	 ெகால்ல	 நான்	 அ மதிக்கிேறன்.
அதற் ேமல்	ஓர்	உயிைரக்	 ட	தீண்டலாகா .	மீறினால்	நான்	உன்ைனச்	 ம்மா	விட
மாட்ேடன்.	எச்சரிக்ைக!”	என் 	அதைன	எச்சரித் 	அ ப்பினார்.

வாந்திேபதிப்	ேபய்	சரிெயன் 	 றி	விட் 	மக்கத்திற் ப்	ேபாயிற் .

சில	 நாட்கள்	ெசன்றன.	மக்கத்தில்	தி விழா	 ந் 	மக்கள்	தத்தம்	ஊ க் த்
தி ம்பினார்கள்.	 அவ்வா 	 தி ம்பியவர்களில்	 சிலர்	 பாரசீகத்தின்	 வழியாகச்
ெசன்றார்கள்	 அவர்கள்	 லம்	 மக்கத் 	 விழாைவப்	 பற்றி	 பக்கிரி	 விசாரித்தார்.
வாந்திேபதியால்	இலட்சம்	ேபர்	இறந் 	ேபானார்கள்	என் 	அறிந்தார்.	அவர்	மனம்

த்த .	 சினம்ெபாங்கிய .	 வாந்திேபதிப்	 பிசாைசச்	 சபித் க்
ெகாண்ேடயி ந்தார்.

மக்கத்தில்	 ேவைல	 த் க்	 ெகாண் 	 வாந்திேபதிப்	 ேப ம்	அந்த	 வழியாகேவ
இந்தியாவிற் த்	 தி ம்பிய .	 வழியில்	 பக்கிரிையப்	 ேபாய்ப்	 பார்த் 	 வணக்கம்
ெசய்த ,



அைத	 ேநரில்	 கண்ட ம்	 பக்கிரிக் 	 வந்த	 ேகாபம்	 அப்ப 	 இப்ப ப்	 பட்டதல்ல.
“ேபாக்கிரிப்	ேபேய!	ெபாய்	ெசால்லி	நாேய!	ஆயிரம்	ேப க் 	ேமல்	ெகால்வதில்ைல
என் 	 உ தி	 ெசான்னாேய!	 அல்லாவின்	 ேபரில்	 ஆைணயிட்டாேய!	 இப்ேபா
இலட்சம்	 ேபைரக்	 ெகான் 	 விட்டாேய!	 உன்ைன	 என்ன	 ெசய்கிேறன்	 பார்”	 என்

த் க்	 க ஞ்சினத் டன்	 ெகாதிக்கின்ற	 எண்ெணய்	 ேபால்	 தி தித் ப்
ேபசினார்.

வாந்திேபதிப்	ேபய்	சிறி ம்	அஞ்சவில்ைல.	கலகலெவன் 	சிரித்த .

“ னிவர்	 ெப மாேன!	 என்ைன	 னிய	 ேவண்டாம்.	 அல்லாவின்ேபரால்
ஆைணயிட்டப 	 நான்	 ஆயிரம்	 ேப க் ேமல்	 ஒ வைரக்	 டத்	 தீண்டவில்ைல.
என்னால்	இறந்தவர்	சரியாக	ஆயிரம்	 ேபர்தான்.	மற்றவர்கேளா	 வீண்	 பயத்தினால்
வாந்தி ம்	ேபதி ம்	ஏற்பட் 	மாண்டனர்.	அவர்கள்	பயந் 	ெசத்ததற் 	நான்	என்ன
ெசய்ேவன்.	அ 	என்	 ற்றமா மா?”	என் 	ேகட்ட .

அைதக்	 ேகட் ப்	 பக்கிரி	 ெப ச் 	 விட்டார்.	 “ஏ	 மனித	 இனேம,	 பயத்தால்
தன்ைனத்	தாேன	ஓயாமல்	ெகாைல	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	 உன் ைடய	 டத்
தனத்ைத	 நிைனக்க	 நிைனக்க	 என்	 ெநஞ் 	 கலங் கிறேத!	 என்	 ெசய்ேவன்?
என்ெசய்ேவன்?	 என்	 ெசய்ேவன்?	 எல்லாம்	 அல்லாவின்	 தி ள்ளப்ப ேய
நடக்கிற .	நம்மால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்l	அல்லாேஹா	அக்பர்!	அல்லாவின்	நாமம்
ெவல்வதாக!”

இவ்வா 	தன்ைனத்தாேன	ேதற்றிக்	ெகாண் 	அைமதியைடந்தார்	அந்தப்	பக்கிரி.
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இராமர்	வனவாசம்	ெசய் 	ெகாண் ந்த	காலம்	அ .	ஒ 	நாள்	இராமர்	தன்னந்
தனியாகக்	 காட் ல்	 ற்றிக்	 ெகாண் ந்தார்.	 மிக	 அைலந்ததனால்
தண்ணீர்தவித்த .	 ப்பதற் த்	 தண்ணீர்	 எங் க்	 கிைடக் ம்	 என் 	 நீர்
நிைலகைளத்	 ேத 	 ேவ 	 அைலந்தார்.	 கைடசியில்	 பம்பாசரஸ்	 என்ற	 ஒ
ளத்ைதக்	கண்டார்.

ளத்ைதக்	கண்ட ம்	மிக	அவசரமாக	நடந் 	ெசன்றார்.	 ளத்தின்	கைரயில்	தம்
அம்ைப ம்	வில்ைல ம்	தைரயில்	ஊன்றி	நி த்திவிட் க்	 ளத்தில்	இறங்கினார்.
தவிப் 	 அடங் ம்	 வைரயில்	 ளிர்ந்த	 நீைர	 இ ைகயா ம்	 அள்ளியள்ளிப்
ப கினார்.	 பிற 	 கைரக் 	 ஏறி	 வந்தார்.	 தாம்	 தைரயில்	 ஊன்றிய	 வில்ைல ம்
அம்ைப ம்	 எ த்தார்.	 அம்பின் னியில்	 பச்ைச	 இரத்தம்	 ெசந்நிறமாகப்
ப ந்தி ந்த .	 இராமர்	 அன் 	 ேவட்ைடேய	 ஆடவில்ைல.	 அப்ப யி க்க	 அம்பில்
எப்ப 	இரத்தம்	வந்த .	அவ க் 	வியப்பாய்	இ ந்த .

னிந் 	பார்த்தார்.	காரணம்	ெதரிந்த .	ேவகமாகக்	 ளத்தில்	இறங்க	வி ம்பிய
இராமர்	 தைரையப்	 பார்க்காமேல	 தம்	 அம்ைப	 ஊன்றியி க்கிறார்.	 ஊன்றிய
இடத்தில்	 ஒ 	 தவைள	 உட்கார்ந்தி ந்த .	அதன்	 கில்	 பாய்ந் 	 வயிற்ைறக்
கிழித் க்	 ெகாண் 	 தைரயில்	 ெசா கியி க்கிற 	அம் ,	இரத்த	 ெவள்ளத்தில்
மிதந்த	 தவைளக்	 கண்டேபா 	இராம க் 	இதயம்	 த்த .	 தான்	அறியாமல்
ெசய்த	பிைழக் ப்	பைதத் 	வ ந்திய	இராமர்	அந்தத்	தவைளைய	ேநாக்கினார்.

“ஏ	 தவைளேய,	 நான்தான்	 பார்க்காமல்	 அம்ைப	 ஊன்றி	 விட்ேடன்.	 நீயாவ
கத்தியி க்கக்	 டாதா?	 நீ	 கத்தியி ந்தால்	 நான்	 கவனித்தி ப்ேபேன!”	 என்
ேகட்டார்.

“இராமா,	 எனக் 	 ஏதாவ 	 ன்பம்	 ஏற்ப ம்	 காலத்தில்,	 “இராமா	 என்ைனக்
காப்பாற் !”	என் 	நான்	ெசால்வ 	வழக்கம்.	ஆனால்,	காப்பாற் ங்	கட ளாகிய
நீேய	 என்ைனக்	 ெகால் ம்	 ேபா 	 நான்	 யாைரக்	 ப்பிட் 	 என்ன	 ெசால்ேவன்?”
என் 	ேகட்ட .	சிறி 	ேநரத்தில்	அ 	 ச்சிழந் 	விட்ட .	-

இறந் 	விட்ட	அந்தத்	தவைளையத்	 யரத்ேதா 	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	இராமர்
ெப ச் 	 ஒன் 	 விட்டார்.	 பிற ,	 அ த் ந்	 யரம்	 மி ந்த	 ெநஞ்ேசா
அங்கி ந் 	 றப்பட்டார்.



அறியாமல்	 ெசய் ம்	 பிைழ ம்	 தீய	 பயைனேய	 ெகா க் ம்.	 ஆைகயால்	 எந்தச்
ெசயலி ம்	அவசரம்	 டா .	எைத ம்	கவனத்ேதா 	ெசய்ய	ேவண் ம்.
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ஓர்	ஊரில்	ஒ மனிதன்	இ ந்தான்.	அவன்	ெதய்வபக்தி	மி ந்தவன்.	எப்ேபா ம்
அவன்	கட ைள	மறப்பதில்ைல.

ஒ நாள்	அந்தப்	பக்தன்	மீ 	காரணமில்லாமல்	ஏேதா	ஒ 	 ற்றத்ைதச்	சாட் 	ஒ
வண்ணான்	 வம் க் 	 வந்தான்.	 வம்பி த்த	 வண்ணான்	 அத்ேதா 	 நிற்காமல்
அந்தப்	 பக்தைனத்	 த ெகாண் 	 அ க்க ம்	 ெசய்தான்.	 வலிப்ெபா க்காத
பக்தன்,“நாராயணா!	நாராயணா”	என் 	 வினான்.

ைவ ண்டத்தில்	 தி மகேளா 	 வீற்றி ந்த	 நாராயண ைடய	 கா களில்	 இக்
க் ரல்	 வி ந்த .	 பக்தனின்	 யர்	 ெபா க்க	 மாட்டாத	 நாராயணன்,	 உடேன

அங்கி ந் 	 றப்பட்டார்.	 இ க்ைகயிலி ந் 	 எ ந் 	 இரண் 	 அ கள்	 நடந்த
நாராயணன்,	தி ம்ப ம்	இ க்ைகயில்	வந் 	அமர்ந்தார்.

“அவசரமாகக்	 கிளம்பினீர்கேள,	 ெப மாேன,	 ஏன்	 அதற் ள்	 தி ம்ப	 உட்கார்ந்
விட் ர்கள்?’	என் 	தி மகள்	ேகட்டாள்.

“நான்	 ேபாகேவண் ய	 ேதைவயில்லாமல்	 ேபாய்விட்ட ”	 என்றார்
நாராயணப்ெப மான்.

தி மகள்	அவர்	 றிய	ெசாற்களின்	ெபா ள்	 ரியாமல்	விழித்தாள்.

“தி ேவ,	என்	பக்தன்	ஒ வைன	வண்ணான்	அ த்தான்.	பக்தன்	வலிதாங்காமல்
த்தான்.	என்ைனக்	 வி	யைழத்தான்.	அவன்	 ன்பத்ைதப்	ேபாக் வதற்காக

நான்	 றப்பட்ேடன்.	ஆனால்,	அதற் ள்,	என்	 பக்த ம்	வண்ணான்	ஆகிவிட்டான்.
தன்ைனய த்த	வண்ணாைன	அவேன	தி ப்பிய த் 	விட்டான்,	இனி	நான்	அங்
ேபாய்ப்	பயனில்ைல	என் தான்	தி ம்ப	உட்கார்ந் 	விட்ேடன்”	என்றார்	ெப மான்.

க்க	 க்கக்	 கட ைள	 நம்பியி ப்பவர்க க் த்தான்	 அவ ைடய	 அ ள்
கிைடக் ம்.	 	நம்பிக்ைக	யற்றவர்க க் 	அவ ைடய	உதவி	கிைடக்கா .
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ஓர்	 ஊரில்	 ஒ 	 தி டன்	 இ ந்தான்.	 நள்ளிரவில்	 வீ களில்	 ந் 	 தி வ
அவன்	 வழக்கம்,	 தி த்	 தி 	 அவன்	 தி ட் த்	 ெதாழிலில்	 ேதர்ந்தவனாகி
விட்டான்.

சின்னவீ ,	 ெபரியவீ ,	 ஏைழவீ 	 பணக்காரன்	 வீ 	 எல்லா	 வீட் ம்	 அவன்
தி யி க்கிறான்,	 ஆனால்	 அரச ைடய	 அரண்மைனயில்	 மட் ம்	 அ வைர
அவன்	தி யதில்ைல.

அரண்மைனயில்,	 அ ம்	 அரசனிடத்தில்	 ஏதாவ 	 தி விட	 ேவண் ம்	 என்
ஒ 	 நாள்	 ேதான்றிய .	 அரண்மைனயில்	 ந் 	 யாரிட ம்	 அகப்படாமல்
அரச ைடய	 ெபா ைளத்	 தி க்	 ெகாண் 	 வந் விட்டால்	 தான்	 ெபரிய
திறைமசாலி	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	 ம்	என் 	அவன்	நிைனத்தான்.

திட்டமிட்டப 	 அவன்	 ஒ 	 நள்ளிரவில்	 அரண்மைனக் ள்	 ந்தான்.	 எப்ப ேயா
அரண்மைனக்	 காவலாளிகள்	 கண்ணில்	 படாமல்	 உள்ேள	 ைழந் 	 விட்டான்.
அரச ைடய	 ப க்ைகயைற	 ய கி ம்	 ெசன் 	 விட்டான்.	 அப்ேபா 	 அரசன்
அரசி டன்	 ேபசிக்	 ெகாண் ந்தான்.	 ேபசி	 த் 	 உறங்கட் ம்	 என் 	 தி டன்
ெவளிேய	ஓர்	இ ட் 	 ைலயில்	ஒளிந் 	காத் க்	ெகாண் ந்தான்.

அந்த	அரசன்	ெதய்வபக்தி	 ைடயவன்.	ெதய்வபக்திையக்	காட் ம்	அவ க்
அ யார்	பக்தி	அதிகம்.	அதாவ ,	ெதய்வத்ைத	வணங் கின்ற	பக்தர்கைள	அந்த
அரசன்	ெதய்வமாகேவ	எண்ணி	வணங் வான்.	அப்ப ப்பட்ட	அந்த	அரச க் 	ஓர்
அழகான	 மகள்	 இ ந்தாள்.	 இளவரசியான	 அந்த	 மகள்	 தி மண	 வயைத
யைடந்தாள்.	அதனால்	அவ க் த்	தி மணம்	ெசய் 	ைவக்க	 ேவண் ெமன்
அரசி	ஆைசப்பட்டாள்.	ஆகேவ,	அவள்	அன் 	இர ,	தன்	மகள்	தி மணத்ைதப்
பற்றி	 அரசனிடம்	 ேபசத்	 ெதாடங்கினாள்.	 “அரேச,	 நம்	 மகள்	 தி மண
வயைதயைடந் விட்டாள்.	 விைரவில்	 அவ க் 	 நல்ல	 மாப்பிள்ைள	 ஒ வைனப்
பார்க்க	ேவண் ேம!”	என்றாள்	அரசி.

“ஆம்	 நம்	 மக க் 	 நாம்	 பார்க் ம்	 மாப்பிள்ைள	 ஒ 	 ெதய்வ	 பக்தராக	இ க்க
ேவண் ம்”	என்றார்	அரசர்.

“அப்ப யானால்…?”

“நம்	 ஊர்	 ஆற்றங்கைரயிேல	 சாமியார்கள்	 இ க்கிறார்கள்	 பார்த்தி க்கிறாய்



அல்லவா?	 அவர்களில்	 ஒ வ க் 	 நம்	 மகைளத்	 தி மணம்	 ெசய் 	 ைவக்க
ேவண் ம்.	 ெதய்வத்தின்	 அ ளால்	 பிறந்த	 நம்	 மகைளத்	 ெதய்வ	 பக்தர்
ஒ வ க் க்	ெகா க்கேவ	வி ம் கிேறன்”	என்றான்	அரசன்.

“தங்கள்	 வி ப்பேம	 என்	 வி ப்பம்	 என்றாள்,	 அரசைர	 என் ேம	 எதிர்த் ப்
ேபசியறியாத	அரசி.

“நாைளேய	நான்	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்”	என்றான்	அரசன்.	அதற் 	பிற 	அவர்கள்
ேபச்ைச	நி த்தி	விட் 	உறங்கி	விட்டார்கள்.

ெவளியில்	ஒளிந்தி ந்த	தி டன்	அவர்கள்	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தான்.
நான்	இங் 	 வந்த	 ேநரம்	 நல்ல	 ேநரம்தான்.	இளவரசிைய	 மணம்	 ரி ம்	 வாய்ப்
எனக் 	 ஏற்பட் க்கிற .	 நான்	 இப்ேபா 	 தி ட	 ேவண் யதில்ைல.	 நாைள
ஆற்றங்கைரக் ப்	 ேபாய்	 சாமியார்கேளா 	 சாமியாராய்	 உட்கார்ந் 	 விட
ேவண் ய தான்.	 வாய்ப் 	 இ ந்தால்	 இளவரசியின்	 கணவன்	 ஆகிவி ேவன்.
அதனால்	அரச க் 	வாரி ம்	ஆகிவி ேவன்”	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ேட	தி டன்
அங்கி ந் 	கிளம்பினான்.

எப்ப த்	தந்திரமாய்	அரண்மைனயின்	உள்ேள	 ைழந்தாேனா	அப்ப ேய	ெவளிேயறி
விட்டான்.	 ம நாள்	 அவ் ர்	 ஆற்றங்கைரயில்	 சாமியார்	 ேவடத் டன்	 ேபாய்	 ஒ
மரத்த யில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.

அரண்மைன	 அதிகாரிகள்	 வந்தார்கள்.	 ஆற்றங்கைரயில்,	 மரங்களின்	 அ யில்
ஆங்காங்ேக	 உட்கார்ந் 	 இைறவைன	 ேநாக்கித்	 ெதா ெகாண் ந்த
சாமியார்கைளக்	 கண்டார்கள்.	 ஒவ்ெவா வரிடமாகச்	 ெசன்றார்கள்.	 “ஐயா,
தாங்கள்	எங்கள்	அரசன்	மகைளத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்”	என்
ேகட்டார்கள்.	 ம்ப	 வாழ்க்ைகேய	 ேவண்டாம்	 என் 	 வந்தி ந்த	 அந்த
உண்ைமயான	 சாமியார்கள்	இளவரசிையத்	 தி மணம்	 ெசய் 	 ெகாள்ள	 ம த்
விட்டார்கள்.	 அதிகாரிகள்	 அரச ைடய	 வி ப்பத்ைத	 எவ்வளேவா	 எ த் க்
றி ம்	அந்தச்	சாமியார்கள்	ஒப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

சாமியார்	 ேவடத்தில்	இ ந்த	தி டனிடம்	வந்தார்கள்.	மற்ற	சாமியார்கள்	ம த்
விட்டைதக்	கவனித்த	தி டன்,	தான்	உடேன	ஒப் க்	ெகாண்டால்	ஐயம்	ேதான்றக்

ம்	என் 	எண்ணி	 தலில்	ம த் விட்டான்.	ஆனால்	அதிகாரி	ேம ம்	ேம ம்
ேவண் ய	ேபா 	இப்ெபா ேத	ஒப் க்	ெகாள்ளலாமா,	இன் ம்	சிறி 	ேநரங்கழித்
ஒப் க்ெகாள்ளலாமா?	என் 	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	பதில்	ேபசாமல்	இ ந்தான்.

அதிகாரிகள்	அரசனிடம்	 தி ம்பிச்	 ெசன்றார்கள்.	 “மன்னவா,	 எந்தச்	 சாமியா ம்
இளவரசிையத்	 தி மணம்	 ரிய	 ஒப் க்	 ெகாள்ளவில்ைல.	 ஆனால்,	 இளம்
வய ைடய	 ஒ 	 சாமியார்	 இ க்கிறார்.	 தாங்கேள	 ேநரில்	 வந் 	 ேகட் க்



ெகாண்டால்	 ஒ 	 ேவைள	அவர்	 ஒப் க்	 ெகாள்ளக்	 ம்”	 என்றார்கள்.	இைதக்
ேகட்ட	அரசன்	உடேன	ஆற்றங்கைரக் ப்	 றப்பட்டான்.

அதிகாரிகள்	 ட் க்காட் ய	 சாமியார்	 ேவடத்தில்	 இ ந்த	 தி டனிடம்	 வந்தான்.
தன்	வி ப்பத்ைத	எ த் க்	 றினான்.

தி டன்	அப்ெபா 	சிந்தித்தான்.

“சாமியார்	ேவடத்தில்	இ க் ம்	என்ைன	அரசேன	வந் 	ெகஞ் கிறான்.	ேவடத்தில்
இ க் ம்ேபாேத	 இவ்வள 	 ெப ைமயி ந்தால்,	 உண்ைமயான	 சாமியாராக
இ ந்தால்	 எவ்வள 	 ெப ைம ண்டா ம்.	 அரசன்	 மகள்	 எனக் 	 ேவண்டாம்.
இன் 	 தல்	நான்	உண்ைமயான	சாமியாராகேவ	ஆகிவி கிேறன்.	இனி	எனக் க்
கட ேள	எல்லாம்.”

மனந்தி ந்திய	 தி டன்	 அரசன்	 மகைள	 மணக்க	 ம த் 	 விட்டான்.	 அரசன்
தி ம்பச்	ெசன் 	விட்டான்.	அந்தத்	தி டேனா,	உண்ைம	பக்தனாகி	பிற்காலத்தில்
ஒ 	ெபரிய	மகாத்மா	ஆகிவிட்டான்.

உயர்ந்தவர்கைளப்	 ேபால்	 ேவடம்	 ேபா பவர்க க் 	 சில	 சமயங்களில்	 உயர்ந்த
எண்ணங்க ம்	உண்டா ம்.

உயர்ந்த	எண்ணங்கள்	ஒ வைன	உயர்	நிைலக் க்	ெகாண் 	ெசல் ம்.
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ஓர்	 ஊரில்	 ஒ 	 சங்கராச்சாரியார்	 இ ந்தார்.	 அவர்நாள்ேதா ம்	 காைலயில்
ஆற் க் ப்	 ேபாய்க்	 ளித் விட் 	 வ வ 	 வழக்கம்.	 ஒ நாள்	 அவர்
ளித் விட் 	வ ம்ேபா ,	வழியில்	எதிர்ப்பட்ட	ஒ 	 பைறயன்	அவர்	 மீ 	ெமல்ல

இ த் விட்டான்.	அவன்	சாதாரண	பைறயன்	மட் மல்லன்;	மா 	உரிப்பவன்.	அன்
மா 	உரித் விட் 	இரண் 	 ைடகளில்	மாட் க்	கறிையப்	ேபாட் க்	காவ யாகக்
கட் க்	ெகாண் 	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	இந்த	நிைலயில்	வந்த	அந்தப்	பைறயன்
தன்	 மீ 	 இ த்த -ெதாைலவில்	 விலகிச்	 ெசல்லாமல்-தான்	 ஒ 	 மத -
சங்கராச்சாரியார்	 என்பைத ம்	 அறியாமல்	 தன்ேமல்	 இ த்த 	 அவ க் க்
ேகாபத்ைத	உண்டாக்கி	விட்ட .	 சீறிவ ம்	சினத் டன்	அவர்	அந்தப்	பைறயைனப்
பார்த் ,	“அேட!	சண்டாளா,	நீ	என்	ேமல்	பட் 	விட்டாேய!”	என் 	உ மினார்.

அந்தப்	 பைறயன்	 சிறி ம்	 அஞ்சவில்ைல.	 அவன்	 அவைரத்	 ெதரிந்ேத
ைவத்தி ந்தான்.	 சங்கராச்சாரியார்-ேவத	 ஞானம்	 பைடத்த	 மத	 	 என்பைத
அவன்	 நன் 	 அறிந்தி ந்தான்.	 அவன்	 சிறி டக்	 கவைலப்படாமல்	 அவைரப்
பார்த் ப்	பின்	வ மா 	 றினான்.

வாமி,	 நான்	 தங்கள்	 மீ 	 பட மில்ைல;	 தாங்கள்	 என்மீ 	 பட மில்ைல.	 நான்
தங்கைள	இ க்கவில்ைல;	நீங்கள்	தான்	என்ைன	இ த்தீர்கள்	என் 	சண்ைடையத்
தி ப்ப ம்	 நான்	 வி ம்பவில்ைல.	 ஆனால்	 நான்	 ஒன் 	 தங்கைளக்	 ேகட்க
வி ம் கிேறன்.	 நான்	 தங்கள்	 மீ 	 பட்டதாக	 எப்ப ச்	 ெசால்ல	 ம்?	 தாங்கள்
என்ப 	யார்?	தங்கள்	உடலா?	தங்கள்	மனமா?	அல்ல 	தங்கள்	அறிவா?	இவற்றில்
தாங்கள்	யார்?	தங்கள்	உயி க் ம்	இவற்றிற் ம்	என்ன	ெதாடர் 	உண் ?	ஒன் ம்
ெதாடர்பில்ைல	 என்பைதத்	 தாங்கள்	 அறிவீர்கேள!	 தங்கள்	 உயிரின்	 மீ 	 நான்
இ த் 	விட்ேடனா?	எதற்காக	சினம்	ெகாள்கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டான்.

ேவத	ஞானம்	 பைடத்த	அந்தப்	 பைறய க் ப்	 பதில்	 ெசால்ல	 யா 	 சங்கராச்
சாரியார்	விழி	விழி	ெயன் 	விழித்தார்.

சங்கராச்சாரியார்	ேபான்ற	அறிவாளிகள்	மனித க் 	மனிதன்	ேவ பா 	இல்ைல
என்பைத	 மக்க க் 	 எ த் ச்	 ெசால்ல	 ேவண் ம்.	அதற் 	 மாறாக	அவர்கேள
பைறயர்கைள	 இழிவாகக்	 க திக்	 ெகாண் ந்தால்,	 அவர்கள்	 ெகாண்ட
அறிெவல்லாம்	 ப்ைப	ேமட் க் க்	 டப்	பயன்படா 	என்பைத	இக்கைதயிலி ந்
அறிகிேறாம்.
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ஒ 	 மனித க் த்	 தன்	 நாட் ன்	 மன்னைரக்	 காணேவண் ம்	 என் 	 ஆைச
உண்டாயிற் .	 தன்	 நண்பன்	 ஒ வனிடத்தில்	 தன்	 ஆைசைய	 எ த் ச்
ெசான்னான்.	அவன்	அரண்மைனயில்	ேவைல	பார்க் ம்	ஒ 	நண்பனிடம்	ெசால்லி
அந்த	மனிதைன	அரண்மைனக் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	ஏற்பா 	ெசய்தான்.

ஒ 	 றிப்பிட்ட	 நாளன் 	 அந்த	 மனிதன்,	 அரண்மைன	 ேவைலக்கார டன்
மன்னைரக்	காணப்	 றப்பட்டான்.

இ வ ம்	 அரண்மைனைய	 அைடந்தார்கள்.	 தல்	 வாசைலக்	 கடந்த டன்,
அங்ேக,	 யி ந்த	 டத்தின்	 ந வில்	 ஒ வன்	 பகட்டான	 உைடயணிந்
அமர்ந்தி ந்தான்.

அவைனச்	 ற்றி ம்	 ஏவல ம்	 காவல மாகிய	 பரிவாரத்தினர்	 ழ்ந் 	 நின்
ெகாண் ந்தனர்.	அவன்	படாேடாபமாக	அதிகாரங்கள்	ெசய் 	ெகாண் ந்தான்.
அைதக்	 கண்ட	 மனிதன்	 நண்பைன	 ேநாக்கி,	 “இவர்	 தாம்	 மன்னரா?”	 என்
ேகட்டான்.

“இவரல்லர்”	 என் 	 ெசால்லி	 விட் 	 அரண்மைன	 ேவைலக்காரன்	 உள்ேள
அைழத் ச்	ெசன்றான்.

இரண்டாம்	 வாசைலக்	 கடந்தார்கள்.	 அங்ேக	 ேம ம்	 படாேடாபமாகக்
காட்சியளித்தான்	ஓர்	அதிகாரி.	அவைனப்	பார்த் 	“இவர்	தாம்	மன்னரா?”	என்
ேகட்டான்	அந்த	மனிதன்.

“இல்ைல	 வா”	 என் 	 றி	 ேம ம்	 உள்ேள	 அைழத் ச்	 ெசன்றான்	 அரண்மைன
ேவைலக்காரன்.

இப்ப ேய	 ஆ 	 வாச ம்	 தாண் னார்கள்.	 அங்கங்ேக	 ேதான்றிய	 ேமல்
அதிகாரிகைளச்	 ட் க்	காட் ,	 “இவர்தாம்	மன்னரா?”	என் 	 ேகட் க்	ெகாண்
ெசன்றான்	அந்த	மனிதன்.	 “இவரில்ைல.இவரில்ைல”	 என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ேம ம்	உள்ேள	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன்றான்	அரண்மைன	ேவைலக்காரன.

ஏழாவ 	வாசைலத்	தாண் ய ம்	அங்ேக	உண்ைமயான	மன்னேர	அமர்ந்தி ந்தார்.
அவைரக்	கண்ட	மனிதன்	“இவர்தாமா	மன்னர்?”	என் 	ேகட்கவில்ைல.



அவ ைடய	 ேமன்ைமத்	 ேதாற்ற ம்,	 வீரப்	 ெபாலி ம்	 அவர்	 தாம்	 மன்னர்	 என்ற
ஐயத்திற்கிடமற்ற	 எண்ணத்ைத	 ண்டாக்கிவிட்டன.	 அவன்	 உள்ளத்தில்
இவ க் ேமல்	எவ ம்	இல்ைல	என்ற	உணர்ைவப்	பதித் 	விட்டன.	ஒ 	மாெப ம்
தைலவர் ன்	நிற்கிேறாம்	என்ற	ேப ணர் 	ேதான்றிய .

அந்த	நிைல	தனக் க்	கிைடத்தைத	எண்ணிெயண்ணி,	வியப் ற் ப்	ெப மகிழ்
ெபாங்கி	அவன்	 ரித் ப்	ேபாய்ப்ேபச்சில்லாமல்	நின்றான்.

கட ளின்	 உண்ைமைய	 உணர்ந்தவர்க க் ,	ஆந்தக்	 கட ள்	 தன்ைமயில்	 ஐயம்
ேதான் வதில்ைல.	அவர்கள்	உ தியாகக்	கட ைள	உணர்ந் 	வி வதனால்,	“இ
கட ள்	 தானா?”	 என் 	 யாைர ம்	 ேகட்பதில்ைல.	 இ 	 கட ள்	 தானா	 என்
ேகட் ம்	 நிைலயில்	 உள்ள	 எ ம்	 உண்ைமயான	 கட ள்	 ஆகா	 என்பைத
இக்கைதயிலி ந் 	அறிகிேறாம்.
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உங்க க் 	 இம்மின் ல்,	 இைணய	 லகமான,	 விக்கி லத்தில்	 இ ந்
கிைடத் ள்ள [1].

இந்த	 இைணய	 லகம்	 தன்னார்வலர்களால்	 வள கிற .	 விக்கி லம்	 பதிய
தன்னார்வலர்கைள	வரேவற்கிற .	தாங்க ம்	விக்கி லத்தில்	இைணந் 	ேம ம்
பல	மின் ல்கைள	அைனவ ம்	ப க் மா 	ெசய்யலாம்.

மி ந்த	 அக்கைற டன்	 ெமய்ப் 	 ெசய்தா ம்,	 மின் லில்	 பிைழ	 ஏேத ம்
இ ந்தால்	தயக்கம்	இல்லாமல்,	விக்கி லத்தில்	இம்மின் லின்	ேபச் 	பக்கத்தில்
ெதரிவிக்கலாம்	அல்ல 	பிைழகைள	நீங்கேள	 ட	சரி	ெசய்யலாம்.

இப்பைடப்பாக்கம்,	 கட்டற்ற	 உரிமங்கேளா 	 (ெபா கள	 / 	 -Commons	 /GNU
FDL	 )[2][3]	 இலவசமாக	 அளிக்கப்ப கிற .	 எனேவ,	 இந்த	 உைரைய	 நீங்கள்
மற்றவேரா 	பகிரலாம்;	மாற்றி	ேமம்ப த்தலாம்;	வணிக	ேநாக்கத்ேதா ம்,	வணிக
ேநாக்கமின்றி ம்	பயன்ப த்தலாம்
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Info-farmer
Balajijagadesh
Deepa	arul	kaniyam



கி. ர்த்தி
The	employee	kaniyam
TVA	ARUN
Arularasan.	G

1.	 ↑	http://ta.wikisource.org
2.	 ↑	http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
3.	 ↑	http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல
க விகள்	 தற்ேபா 	 சந்ைதயில்	 வந் விட்டன.	 Kindle,	 Nook,	 Android	 Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	 4000	 தல்	 6000	 பாய்	 வைர	 ைறந் ள்ளன.	 எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.
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ஆங்கிலத்தில்	 லட்சக்கணக்கான	 மின் த்தகங்கள்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	 அைவ	 PDF,	 EPUB,	 MOBI,	 AZW3.	 ேபான்ற	 வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.
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தமிழில்	 சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	 நமக் 	 மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	 ProjectMadurai.com	 எ ம்	 	 தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	 ெவளியி வதற்கான	 ஒர்	 உன்னத	 ேசைவயில்	 ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	 இ வைர	 வழங்கி ள்ள	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கள்	 அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.

���������	 �����������	 �������	 �������
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அேமசான்	 கிண் ல்	 க வியில்	 தமிழ்	 ஆதர 	 தந்த	 பிற ,	 தமிழ்	 மின் ல்கள்
அங்ேக	 விற்பைனக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 ஆனால்	 அவற்ைற	 நாம்	 பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	 விவரங்கைளத்	 தமிழில்	 எ தத்	 ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	 இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	 ேசர்த் 	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கைள	 உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்
கீழ்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 இவ்வா 	 ெவளியி வதன்	 லம்	 அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	 ேநரத்தில்	 அந்த	 மின் த்தகங்கைள	 யார்	 ேவண் மானா ம்,	 யா க்
ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	 தமிழ்	 ப க் ம்	 வாசகர்கள்	 ஆயிரக்கணக்கில்	 சமீபத்திய	 தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.
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டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	 வைலப்பதிவின்	 ஆசிரியர்	 அவர 	 பதிப் கைள	 “யார்	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	 என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	 மட் ேம	அதைன	 நாம்	 பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	 இல்லாமல்	 “All	 Rights	 Reserved”	 எ ம்	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	 “All	 Rights	 Reserved”	 என் 	 விளங் ம்	 வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	 ஆசிரிய க் 	 அவர 	 பதிப் கைள	 “Creative	 Commons”
உரிமத்தின்	 கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	 நாம்	 நம 	 ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.



ேம ம்	 அவர 	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 அவ ைடய	 ெபயரின்	 கீேழ	 தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	 பதி கைள	 	 உ வாக் ேவா க் 	 அவர்கள 	 பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	 ெசன்றைடய	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	இ க் ம்.	 நாம்
அவர்கள 	 பைடப் கைள	 எ த் 	 இலவச	 மின் த்தகங்களாக	 வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	 அ மதியளித்தால்,	 உண்ைமயாகேவ	 அவர்கள 	 பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	 மக்கைளச்	 ெசன்றைட ம்.	 வாசகர்க க் ம்	 நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	 ஆசிரியர்களின்	 வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	 அவர்க ைடய
பைடப் கைள	 ேத க்	 கண் பி த் 	 ப க்கலாம்.	ஆனால்	 நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	 வண்ணம்	 ஆசிரியர்களின்	 சிதறிய	 வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	 இைணத் 	 ஒ 	 	 மின் த்தகங்களாக	 உ வாக் ம்	 ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	 ேம ம்	 அவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	 ப க்க	 உத ம்	 க விகள்”-க் 	 ஏற்ற	 வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM	

இந்த	 வைலத்தளத்தில்தான்	 பின்வ ம்	 வ வைமப்பில்	 மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	 வைலதளத்திலி ந் 	 யார்	 ேவண் மானா ம்	 மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	 பதிவிறக்கம்(download)	 ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	 யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

இதில்	நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	

நீங்கள்	 ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	 தமிழில்	 எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	 LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	 wordprocessor-ல்	ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!
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1.	 ஒ சில	 பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	 பைடப் கைள	 “Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	 அ ப்பப்பட்ட	 மின் த்தகங்களின்	 உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	 அ மதி	 வழங்கப்பட்ட	 தரமான	 மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	 freetamilebooksteam@gmail.com	 எ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	
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யா மில்ைல.

இந்த	 வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	 தன்னார்வலர்களால்	 ெசயல்ப கின்ற	 ஒ
வைலத்தளம்	 ஆ ம்.	 இதன்	 ஒேர	 ேநாக்கம்	 என்னெவனில்	 தமிழில்	 நிைறய
மின் த்தகங்கைள	 உ வாக் வ ம்,	 அவற்ைற	 இலவசமாக	 பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	 இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 மின் த்தகங்கள்,	 ebook	 reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.
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ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	 இத்திட்டத்தின்	 லம்	 எந்தவிதமான	 ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	 ஏெனனில்,	 அவர்கள்	 திதாக	 இதற்ெகன் 	 எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	 அவர்கள்	 எ தி	 ெவளியிட் க் ம்	 பதி கைள	 எ த் த்தான்	 நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	 அவரவர்களின்	 வைலதளத்தில்	 இந்தப்	 பதி கள்	 அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	 கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 ெதா த்



ebook	 reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	 மக்கள்	 ெபரிய	 அளவில்	 tablets	 மற் ம்	 ebook	 readers	 ேபான்ற
க விகைள	 நா ச்	 ெசல்வதால்	 அவர்கைள	 ெந ங் வதற் 	 இ 	 ஒ 	 நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.

����	 ��������	 ������������	 ����������
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உள்ள .

பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	 www.vinavu.com	

2.	 www.badriseshadri.in	

3.	 http://maattru.com	

4.	 kaniyam.com	

5.	 blog.ravidreams.net	

�������	 ���	 �������������	 CREATIVE	 COMMONS
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

< வக்கம்>

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].

தற்ேபா 	 ப ப்பதற் 	 உபேயாகப்ப ம்	 க விகளாக	 Mobiles	 மற் ம்	 பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	 நாங்கள்	 http://www.FreeTamilEbooks.com	 எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	 கீழ்	 ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	



இங் 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மின் த்தகங்கள்	 பல்ேவ 	 கணிணிக்	 க விகளான
Desktop,ebook	 readers	 like	 kindl,	 nook,	 mobiles,	 tablets	 with	 android,	 iOS
ேபான்றவற்றில்	 ப க் ம்	 வண்ணம்	 அைம ம்.	 அதாவ 	 இத்தைகய	 க விகள்
support	 ெசய் ம்	 odt,	 pdf,	 ebub,	 azw	 ேபான்ற	 வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	 நாங்கள்	 உங்கள 	 வைலதளத்திலி ந் 	 பதி கைள	 ெபற
வி ம் கிேறாம்.	 இதன்	 லம்	 உங்கள 	 பதி கள்	 உலகளவில்	 இ க் ம்
வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற
மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	 உங்களின்
ெபய ம்	 மற் ம்	 உங்கள 	 வைலதள	 கவரி ம்	 இடம்ெப ம்.	 ேம ம்	 இைவ
“Creative	 Commons”	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 மட் ம்தான்	 ெவளியிடப்ப ம்	 எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

ேமற் றியவா 	 ஒ 	 மின்னஞ்சைல	 உங்க க் த்	 ெதரிந்த	 அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	 அவர்கைள ம்	 “Creative	 Commons	 License”-ஐ	 அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	 அவர்கள்	 உங்க க் 	 அ மதி	 அளித் 	 அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	 எ ம்	 கவரிக்
அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	
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அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	 அவர்க ைடய	 ெசாந்த	 யற்சியில்	 மின் த்தகம்	 தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	 நாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.
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ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	 பதி கள்
காணப்ப ம்.	 அைவ	 வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	 அல்ல 	 வைகப்ப த்தப்	 படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	 அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 திரட் 	 ஒ 	 ெபா வான	 தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	 மின் த்தகங்களாகத்	 தயாரிக்கலாம்.	 அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	 மின் த்தகங்கைள	 ப தி-I	 ப தி-II	 என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?	

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?	

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

EMAIL	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948		
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	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

SUPPORTED	BY	

கணியம்	அறக்கட்டைள	http://kaniyam.com/foundation		
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�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்

���	������		–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.
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கணியம்	மின்னிதழ்	–	kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 இலவச	 தமிழ்	 மின் ல்கள்	 –
FreeTamilEbooks.com
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உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய	 ெமாழிக க்ககான	 விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	 –	 Download	 counter	 மின் ல்கள்	 பதிவிறக்கப்
பட் யல்
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விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	 ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	 ேநர	 நிரலைர	 பணியமர்த்தி	 பல்ேவ 	 கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்

கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்,	 கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	 இதழில்	 அதிக	 பங்களிப்பாளர்கைள	 உ வாக் தல்,	 பயிற்சி
அளித்தல்

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

OpenStreetMap.org	 ல்	 உள்ள	 இடம்,	 ெத ,	 ஊர்	 ெபயர்கைள	 தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	 FreeTamilEbooks.com	 மின் ல்கைள ம்	 Google	 Play	 Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்



தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	 எ த ம்	 ப க்க ம்	 கற்ற	 இைணய	 ெசயலி	 உ வாக் தல்	 (
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள	 	 kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	 ெபா வானதாக ம்,	 100%	 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.
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உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India



West	Tambaram,	Chennai
IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

UPI	�������������	QR	Code

	

றிப் :	 சில	 UPI	 ெசயலிகளில்	இந்த	 QR	 Code	 ேவைல	 ெசய்யாமல்	 ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக்	கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.



Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	 in	 that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.
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